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        O objetivo deste estudo é o de investigar os impactos da inesperada oferta de 

elevados volumes de gás não-convencional sobre a indústria de gás natural mundial. 

Busca-se avaliar, mais precisamente, em que medida o gás não-convencional é capaz de 

interferir na tendência de globalização dos mercados regionais, bem como nos 

mecanismos vigentes de formação de preços do gás natural. Estes dois eixos de análise 

são investigados a partir da utilização da metodologia de storylines, isto é, de 

construção de linhas narrativas para descrever cenários futuros alternativos. Para a 

construção dessas storylines são avaliados os principais mercados regionais de gás 

natural, quais sejam: o norte-americano, o europeu, o russo e o chinês. Como conclusão, 

restou evidenciado que ainda não é possível afirmar se a indústria mundial de gás 

natural testemunhará um movimento mais forte rumo à globalização dos mercados de 

gás desvinculado do óleo, porém, ainda durante um longo período, o modelo híbrido, 

onde a indexação ao óleo coexiste com a indexação spot nos contratos de 

comercialização de gás, e em que vigora a regionalização dos mercados, deve exercer 

um ativo e importante papel na indústria de gás mundial. 
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 This study aims to investigate the impacts of the unexpected supply of high 

volumes of unconventional gas on the world natural gas industry. It seeks to assess, 

more precisely, the extent to which unconventional gas is able to interfering with the 

trend towards globalization of regional markets, as well as with the existing 

mechanisms for the natural gas prices formation. These two axes of analysis are 

investigated using the storylines methodology, that is, the construction of narrative lines 

to describe alternative future scenarios. For the construction of these storylines it is 

evaluated the main regional markets of natural gas, namely: North American, European, 

Russian and Chinese. In conclusion, it remains to be seen whether the world natural gas 

industry will witness a stronger movement towards the gas markets globalization away 

from oil-indexed pricing. Nevertheless, for a long time the hybrid model, where oil-

indexed coexist with spot pricing in gas trading contracts, and regionalization of 

markets prevails, it should play an active and important role in the world natural gas 

industry. 

 



 x  

SUMÁRIO 

 

CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO...................................................................................1 

CAPÍTULO 2 – METODOLOGIA..............................................................................10 

CAPÍTULO 3 – A DINÂMICA DA FORMAÇÃO DE PREÇOS NOS 

MERCADOS REGIONAIS DE GÁS NATURAL.....................................................20 

3.1.  A Evolução do Modelo Institucional nas Economias de Mercado................20 
3.1.1  As Reformas Institucionais nas Economias de Mercado.....................................20 
3.2.  Mecanismos de Formação de Preços do Gás Natural....................................24 
3.2.1  Princípios Gerais.................................................................................................24 
3.2.2  Modelos de Precificação nos Mercados Gasíferos.............................................25  
3.2.2.1 Metodologia Cost-Plus Contracts.......................................................................26   
3.2.2.2 Precificação do Gás Natural Indexada ao Óleo e Netback Market Value.........28 
3.2.2.3 A Formação de Preços nos Mercados Spots……………...................................33 

3.3.  Mercado Internacional de Gás e a Lei do Preço Único..................................37 
3.3.1  Características Tradicionais dos Contratos de Comercialização de Gás  
Natural.............................................................................................................................37 
3.3.2 A Lei do “Preço Único” e seu Alcance à Indústria de Gás 
Natural.............................................................................................................................40 
3.4.  Relação de Preços Petróleo-Gás Natural.........................................................47   
3.4.1  “Regras de Ouro” da Relação de Preços Petróleo-Gás 
Natural.............................................................................................................................49 
3.4.2  Relação Histórica do Preço Relativo Petróleo-Gás 
Natural.............................................................................................................................50 
CAPÍTULO 4 – A REVOLUÇÃO DO GÁS NATURAL NÃO 

CONVENCIONAL…....................................................................................................57 

4.1 Gás Natural Não-Convencional..............................................................................57 

4.2 Shale Gas: o Início da Revolução da Indústria de Gás Natural……………......60 

4.3 A Transição para o Shale Gas............................................................................... 61 

4.4 Aspectos Tecnológicos do Desenvolvimento de Shale Gas...................................64 

4.5 Aspectos Relacionados a Custos no Desenvolvimento de Shale Gas…………...68 

4.6 Aspectos Relacionados aos Riscos Ambientais no Desenvolvimento de Shale 

Gas……………………………………………………………………………………...77 

CAPÍTULO 5 – O MERCADO DE GÁS NATURAL AMERICANO……….........85 

5.1 A Indústria de Gás Natural nos EUA...................................................................85 

5.2 Política de Segurança Energética nos EUA...............................................................96 

5.3 Infraestrutura de Transporte de Gás Natural.......................................................103 

5.4 Aspectos Regulatórios da Atividade de Shale Gas nos EUA...............................105 



 xi  

CAPÍTULO 6 – O MERCADO DE GÁS NATURAL EUROPEU.........................110 

6.1.  O Mercado de Gás Natural na Rússia...........................................................110 
6.1.1  Planejamento Energético Russo........................................................................114 
6.1.2  O Potencial de uma 'OPEP do gás' através da Rússia como produtor-líder…122 
6.1.3  Formação dos Preços do Gás Natural na Rússia……………….....................126 

6.2.  O Mercado de Gás Natural na União Europeia…........................................128 
6.2.1  A Importância do Gás Natural para a União Europeia....................................128 

6.3.  Política de Segurança Energética da União Europeia e da Rússia.............136 

6.4.  Formação dos Preços do Gás Natural no Mercado Europeu......................146 
6.4.1  O Desenvolvimento dos Hubs de Gás Natural no Continente Europeu…........147 
6.4.2  Agenda de Liberalização da Indústria de Gás Natural na União Europeia          
e seu Impacto sobre o Modelo de Precificação.............................................................154 
6.4.3  Debate sobre a Indexação ao Óleo versus Preços Spot do Gás Natural: O 
Campo de Batalha Europeu..........................................................................................156 

6.5.  Gás Não-Convencional na Europa: Oportunidades e Desafios...................166 

CAPÍTULO 7 – O MERCADO DE GÁS NATURAL CHINÊS.............................174 

7.1.  A Importância do Gás Natural para a China...............................................174 
7.1.1  Panorama da Indústria de Gás Natural Chinesa..............................................177 
7.1.2  A Indústria de GNL na China............................................................................183 

7.2.  Política de Segurança Energética Chinesa....................................................186 

7.3.  Gás Não-Convencional na China: Oportunidades e Desafios.....................189 

7.4. Formação dos Preços do Gás Natural na China...........................................196 
7.4.1. Reformas no Modelo de Precificação do Gás Natural......................................199 

CAPÍTULO 8 – STORYLINES...................................................................................205 

8.1.  Mercado Americano de Gás Natural.............................................................205 
8.1.1    Impacto do Gás Não-Convencional sobre a Relação de Preços Petróleo-Gás 
Natural...........................................................................................................................205 
8.1.2  Impacto do Gás Não-Convencional sobre a Globalização da Indústria de Gás 
Natural...........................................................................................................................210 

8.2.  Mercado de Gás Natural Europeu e Russo...................................................214 
8.2.1. Impacto do Gás Não-Convencional sobre a Relação de Preços Petróleo-Gás 
Natural...........................................................................................................................214 
8.2.2.  Impacto do Gás Não-Convencional sobre a Globalização na Indústria de Gás 
Natural...........................................................................................................................218 

8.3.  Mercado de Gás Natural Chinês....................................................................221 
8.3.1. Impacto do Gás Não-Convencional sobre a Relação de Preços Petróleo - Gás 
Natural...........................................................................................................................221 
8.3.2. Impacto do Gás Não-Convencional sobre a Globalização na Indústria de Gás 
Natural...........................................................................................................................224 

8.4 Sumário Analítico. ................................................................................................229 

 



 xii  

CAPÍTULO 9 – CONCLUSÃO..................................................................................232 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS......................................................................239 

ANEXOS.......................................................................................................................273 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xiii  

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 2.1. Disposição das storylines no plano cartesiano…………………………….15  

Figura 3.1. Preços do Gás Natural Aplicados a Diferentes Usuários………………….32 

Figura 4.1. Reservatórios de Gás Natural Convencional e Não-Convencional.............58 

Figura 4.2. Principais Bacias de Shale Gas nos EUA....................................................62 

Figura 4.3. Tecnologia de Poços Horizontais em Estágios Maiores…………………..66 

Figura 4.4. Taxa de Produção nos Maiores Campos de Shale Gas dos EUA................67 

Figura 4.5. Curva de custos de longo prazo da oferta de gás………………………….69  

Figura 4.6. Curvas de Custos Médias da Oferta de Gás Natural nos EUA....................71 

Figura 5.1. Evolução da Produção de Gás Não-Convencional – EUA, em trilhões de 

pés cúbicos.......................................................................................................................91 

Figura 5.2. Previsão de Importação de GNL pelos EUA em 2008 e 2009…………… 94 

Figura 5.3. Hubs de gás natural nos EUA………………………………………….   104 

Figura 6.1. Gasodutos Altai e Power of Siberia……………………………………...119 

Figura 6.2. Gasodutos de Exportação de Gás Russo…………………………………121 

Figura 6.3. Hubs de Gás Natural Europeus..................................................................150 

Figura 6.4. Volumes de gás comercializados nos hubs europeus (em TWh)……...…151 

Figura 7.1. Infraestrutura de Transporte de Gás Natural na China…………………  181 

Figura 7.2. Principais bacias de gás não-convencional na China…………………….192 

Figura 7.3. China: áreas com depósitos de shale gas e com restrições de oferta de     

água……………………………………………………………………………………195 

Figura 8.1. Storyline fortalecida pela dinâmica do mercado de gás americano……...213 

Figura 8.2. Storyline fortalecida pela dinâmica do mercado de gás europeu……….. 221 

Figura 8.3. Storyline fortalecida pela dinâmica do mercado de gás chinês…………..228 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xiv  

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 3.1. Evolução dos preços do óleo cru: EUA (WTI), Europa (Brent) e Japão 

(JCC), no período de janeiro/1980-abril/2016…………………………………………42 

Gráfico 3.2. Evolução dos preços do gás natural: EUA (Henry-Hub), Reino Unido 

(NBP), Alemanha (BAFA) e Japão (GNL), no período 1990-2015……………………44 

Gráfico 3.3. Razão de Preços do Petróleo WTI e do Gás Natural no Henry-Hub – 

Jan/1986 a Abr/2016........................................................................................................53 

Gráfico 3.4. Preços do Petróleo WTI e do Gás Natural no Henry-Hub – Jan/1997 a 

Abr/2016..........................................................................................................................53 

Gráfico 4.1. Produção de shale gas nos principais campos norte-americanos (em 

bilhões de pés cúbicos por dia)…………………………………………………………64 

Gráfico 4.2. Quantidade de Sondas em Operação nos EUA para Óleo Cru e Gás Natural 

no período janeiro/1988 a maio/2016…………………………………………………..74 

Gráfico 4.3. Volume de Produção e Importação de Óleo Cru nos EUA no período de 

janeiro/1980 a abril/2016……………………………………………………………….75 

Gráfico 5.1. Evolução das reservas provadas de gás natural nos EUA (em trilhões de 

m3)……………………………………………………………………………………...87 

Gráfico 5.2. Evolução das reservas de shale gas nos EUA (em bilhões de m3)……….88 

Gráfico 5.3. Evolução do consumo e produção de gás natural nos EUA (em bilhões de 

m3)……………………………………………………………………………………...89 

Gráfico 5.4. Importação de Gás Natural pelos EUA…………………………………..96 

Gráfico 6.1. Evolução do consumo e produção de gás natural na Rússia (em bilhões de 

m3)…………………………………………………………………………………….112 

Gráfico 6.2. Evolução das exportações de gás natural da Rússia para a Europa e CIS 

(em bilhões de m3)…………………………………………………………………….113 

Gráfico 6.3. Evolução do consumo de gás natural na EU-28 (em bilhões de m3)……132 

Gráfico 6.4. Evolução do consumo e produção de gás natural na EU-28 (em bilhões de 

m3)…………………………………………………………………………………….133 

Gráfico 6.5. Importações de gás natural na EU-28, em 2015, por país de origem…...134 

Gráfico 6.6. Evolução dos preços do gás natural nos principais hubs europeus (em 

US$/MMBTu)………………………………………………………………………...153 

Gráfico 7.1. Evolução do consumo e produção de gás natural na China…………….177 

Gráfico 7.2. Evolução das importações de GNL na China…………………………...178 



 xv  

Gráfico 7.3. Evolução das reservas provadas de gás natural na China…………….... 179 

Gráfico 7.4. Importações de GNL pela China em 2015……………………………...184 

Gráfico 8.1. Evolução do consumo, produção e preços do gás natural nos EUA……206 

Gráfico 8.2. Projeção de preços do Petróleo WTI, Brent e do Gás Natural no Henry-

Hub (em US$/MMBtu) até 2040……………………………………………………...209 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xvi  

GLOSSÁRIO DE SIGLAS 

 

AIE – Agência Internacional de Energia 

APLNG – Australian Pacific LNG  

BAFA – German Broader Price 

CEGH – Central European Gas Hub 

CIS – Comunidade dos Estados Independentes 

CNPC – China National Petroleum Corporation  

CNOOC – Chinese National Offshore Oil Company 

COP – Conferência das Partes 

DOE – Departamento de Energia Americano 

EU-28 – 28 países da União Europeia 

EU-ETS – Sistema de Comércio de Emissões da União Europeia 

FERC – Federal Energy Regulatory Comission  

GECF – Gas Exporting Gas Forum 

GNL – Gás Natural Liquefeito 

GPL – Gaspool Balancing Services Hub  

GSAs – Gas Sale & Purchase Agreements  

INDCs – Intenções de Contribuição Nacionalmente Determinada 

IOC – International Oil Company  

IPCC –  Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas  

JCC – Japan Customs-cleared Crude  

LTC – Contrato de Longo Prazo 

NBP – National Balancing Point  

NCG – Netconnect Germany hub  

NDRC – Comissão Nacional de Reforma e Desenvolvimento chinesa 

NOC – National Oil Company 

NPC – Conselho Nacional do Petróleo 

OPEP – Organização dos Países Exportadores de Petróleo  

PEGs – Point d'Exchange de Gaz  

PCAP – Price-Cap 

PNGLNG – Papua New Guinea LNG 

PSV – The Punto di Scambio Virtuale 

RPI – Retail Price Index 



 xvii  

SINOPEC – China Petroleum & Chemical Corporation 

TAP – Trans-Adriatic Pipeline 

TANAP – Trans-Anatolian Pipeline 

TTF – Title Transfer Facility  

WTI – West Texas Intermediate 

ZEE – Zeebrugge hub 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1 
!

CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 
A indústria de óleo e gás, de forma geral, foi cenário de importantes eventos nos últimos 

anos, dentre os quais: avanço do processo de liberalização em mercados-chave, como o 

europeu (OFFICIAL JOURNAL OF THE EUROPEAN UNION, 2009, COMMISSION 

OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 2007, COUNCIL OF THE EUROPEAN 

UNION, 2007); novos investimentos em exploração e produção de hidrocarbonetos; 

aumento da produção no maior mercado consumidor – os EUA (EIA, 2016a); preços do 

gás natural depreciados no mercado americano (EIA, 2016b); e, mais recentemente, 

forte queda dos preços do petróleo no mercado internacional, resultando na necessidade 

de redução de custos no upstream (EIA, 2016a, OPEC, 2014). Ainda, pode-se citar 

também uma possível transição do mercado de gás europeu para uma maior 

desvinculação do óleo cru (GRANDI, 2014, FRANZA, 2014, STERN, ROGERS, 2011, 

STERN, 2009), bem como o desenvolvimento do mercado de gás chinês (YANG et al., 

2014, GOV.CN, 2012, SONG, 2012a, SHI et al., 2010). 
Muitas companhias de petróleo se engajaram em esforços de expansão vertical e 

geográfica, com vistas a diversificar sua atuação em distintos segmentos, se apropriando 

da redução nos custos de transação, mas também ampliando seu poder de influência nos 

diferentes mercados, como é o caso, tanto de companhias internacionais, quanto de 

grandes estatais da China e da Rússia, por exemplo (KROPATCHEVA, 2014, JIANG, 

DING, 2014, LUNDEN et al., 2013, FRANCISCO, 2013, SINGH, 2012, GUO, 2007, 

SHIXUE, 2007, XU, 2007). Expandiram também sua atuação no mercado de gás 

natural (PAIK, 2015, JOHNSTON, STROMQUIST, 2014, IEA, 2012a, MARES, 

LARYS, 2012, MARES, 2011, HIGASHI, 2009). 

A indústria de gás natural, devido aos altos custos fixos relacionados à 

construção da infraestrutura de transporte, se desenvolveu inicialmente em mercados 

locais, com a produção direcionada ao atendimento dos consumidores mais próximos, e 

posteriormente, foi se expandindo em mercados regionais, conectados por meio de 

gasodutos (CASTANEDA, 2004, IEA, 2002, IEA, 1998, BARLOW et al., 1995). No 

entanto, as limitações econômicas, geográficas e mesmo políticas do transporte por 

meio de dutos estimulou crescentemente as transações comerciais via gás natural 

liquefeito (GNL), cuja indústria, em desenvolvimento a partir do final dos anos 90, 

ganhou força na década seguinte à medida que os custos de infraestrutura e transporte – 

altamente capital-intensivos – foram se reduzindo e possibilitando o atendimento a 
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mercados cada vez mais distantes (EATON et al., 2004, GANDOLPHE et al., 2003, 

JENSEN, 2003, HARTLEY, 2002). 

Com efeito, é possível observar nesse período a entrada de diferentes países na 

indústria de GNL, seja como novos produtores, seja como importadores, e o 

consequente aumento dos volumes comercializados (BP, 2016a, IGU, 2015a, BP, 

2006). 

O gás natural assumiu importância crescente na última década na matriz 

energética e nas políticas de incentivo de diferentes países. Tal reconhecimento levou a 

Agência Internacional de Energia a publicar em 2011 um Relatório Especial sobre esta 

indústria, em que levanta a discussão sobre se estaríamos entrando na era de ouro do gás 

natural (IEA, 2011a). 

Muitos especialistas têm defendido que o gás natural será um combustível de 

transição para economias de baixo carbono: o gás natural não apenas contribuirá 

expressivamente para a oferta futura de energia americana e global, mas também para 

os esforços de redução das emissões de CO2, auxiliando na transição para uma 

economia de baixo carbono (IEA, 2012a, IEA, 2011a, MONIZ et al., 2011, BROWN et 

al., 2005). 

 O gás natural é o único hidrocarboneto cuja fonte de energia poderia, de modo 

relativamente fácil e a um custo gerenciável, levar a reduções adicionais na intensidade 

de carbono global através da redução das emissões de dióxido de carbono. Além disto, 

poderia servir como um caminho para fontes energéticas livres de carbono, por 

exemplo, na forma de hidrogênio extraído do gás natural, amplamente disponível e dos 

recursos de hidratos de metano (ECONOMIDES, WOOD, 2009) e também, como já 

acontece em algumas localidades, poderia servir como um backup para fontes 

alternativas intermitentes de geração de eletricidade, como solar e eólica (IEA, 2012a), 

em função da possibilidade de turbinas a gás operarem de forma bastante flexível 

(WATSON, 2004, ISLAS, 1999).  

 À medida que as restrições às emissões de CO2 se intensificam no mundo1, o gás 

tem potencial para elevar sua participação no mercado de energia elétrica 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Vide o Acordo de Paris, negociado durante a Conferência das Partes (COP-21) da Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. Os 195 países signatários submeteram suas "Intenções de 
Contribuição Nacionalmente Determinada" (INDCs, da sigla em inglês) para a consecução do objetivo de 
redução de emissões de dióxido de carbono a partir de 2020 (UNFCCC, 2016). Este acordo, aprovado em 
Paris em 12 de dezembro 2015, é considerado um "acordo histórico" contra o aquecimento global 
(UNEP, 2016). 
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significativamente na próxima década, em especial na substituição ao óleo combustível 

e ao carvão, fontes mais poluentes.  

Deste modo, em um cenário de maiores restrições de emissões de CO2, o 

aumento na produção de gás natural adquire grande relevância, pois, ao possibilitar o 

incremento da participação do gás na matriz energética dos países, vai além das 

questões de segurança no abastecimento, servindo também aos objetivos de mitigação 

das mudanças climáticas.  

Nos EUA, isto tem sido evidenciado pelo deslocamento do uso do carvão na 

geração de energia elétrica em favor do gás natural, embora sejam discutíveis seus 

efeitos benéficos para o clima do ponto de vista global, uma vez que o carvão 

excedente, com preços depreciados, passou a ser exportado e consumido na Europa 

(COOKE, 2013, EIA, 2012a). 

Na indústria de gás natural, em particular, a transformação ocorrida na última 

década foi tão intensa que levou à uma significativa mudança de paradigma nos 

principais mercados regionais, cujos efeitos continuam se espraiando mundialmente. 

Esta mudança foi causada por um acontecimento que veio a impactar fortemente a 

indústria de gás natural em meados dos anos 2000: a inesperada produção de elevados 

volumes de gás não-convencional nos EUA. 

O boom gerado na produção de gás americana foi possibilitado pelos 

significativos avanços tecnológicos alcançados no upstream, fruto de importantes 

incentivos governamentais à pesquisa e desenvolvimento em fontes não-convencionais 

nos anos 80, os quais levaram à sua viabilidade comercial (ANDREWS, et al., WANG, 

2009, SHIRLEY, 2001). 

Em um curto espaço de tempo, o principal consumidor de gás natural mundial 

viu suas reservas de gás natural mais do que dobrarem e sua produção passar a atender a 

parcela cada vez maior da demanda interna (EIA, 2016g, EIA, 2016h, EIA, 2016j).  

O sucesso dos EUA na produção de gás não-convencional alterou 

profundamente a dinâmica da indústria gasífera mundial. De um lado, os tradicionais 

países produtores de gás natural se viram ameaçados pela concorrência potencial que 

esta produção não-convencional poderia representar para a manutenção de seu market-

share na indústria de gás natural. Principalmente com a possibilidade de que países sem 

histórico de produção significativa de gás, ou ainda, grandes importadores, iniciassem 

atividades exploratórias e viabilizassem a produção não-convencional em seus 

mercados. Além disto, a ameaça também estava colocada sobre o poder de influência e 
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barganha dos tradicionais produtores de gás natural e sua forma de utilizá-lo para 

pressionar seus consumidores. 

De outro lado, para os grandes consumidores de gás natural, como é o caso de 

alguns países europeus e da China, a possibilidade de replicar a bem-sucedida 

experiência americana significou uma renovada esperança na redução da dependência e 

vulnerabilidade ao gás natural importado, devendo-se, pois, como caminho a ser 

seguido, proceder-se de pronto à reavaliação de seus recursos domésticos e às parcerias 

exploratórias em fontes não-convencionais, bem como à troca de experiências no 

desenvolvimento e regulação deste tipo de gás. 

Assim, diversos estudos foram realizados com o objetivo de reavaliar os 

recursos não-convencionais e identificar o potencial da exploração e, principalmente, de 

explotação de shale gas fora da América do Norte (KAVALOV et al., 2011, 

HARTWIG, SCHULZ, 2010, ECONOMIDES, WOOD, 2009). A preocupação com a 

segurança energética na Europa (WEIJERMARS, 2010) despertou forte interesse pelas 

fontes não-convencionais e países como Alemanha, Hungria, Polônia e Romênia 

começaram a debater sobre a possibilidade de aplicação da técnica de fraturamento 

hidráulico em seu território para extrair os recursos de shale gas (GALBRAITH, 2010). 

De parte da China, país cuja perspectiva é a de liderar o crescimento da demanda 

por gás natural (IEA, 2015), as preocupações com a segurança no abastecimento 

nacional e a necessidade de mitigar o status de curta oferta de gás (SHI et al., 2010) 

levaram o governo chinês a dirigir sua atenção para as fontes não-convencionais, 

iniciando investimentos em projetos piloto de produção de shale na Bacia Sichuan 

(LUO et al., 2010, CAINENG et al., 2010). Parcerias similares foram feitas entre os 

EUA e outros países, como a Polônia, para a troca de experiências no desenvolvimento 

e regulação de shale gas (USA, 2011). 

Do ponto de vista americano, o efeito imediato da revolução da produção interna 

de gás não-convencional foi uma grande mudança estrutural em sua indústria doméstica 

de gás natural, com relevante impacto sobre o modelo de negócios que vinha sendo 

desenhado para a comercialização de GNL, o qual se baseava em vultosos 

investimentos no aumento de capacidade de regaseificação, em virtude das perspectivas 

de importações crescentes para o abastecimento interno. Isso porque a oferta do gás 

não-convencional, especialmente de shale gas, foi tão expressiva que reduziu 

drasticamente as importações de GNL pelos EUA (EIA, 2016i). 
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A convicção da forte e crescente dependência americana ao gás natural 

importado, tanto via dutos, quanto via GNL, orientou a política externa de energia de 

muitos países, estimulando vultosos investimentos em aumento de capacidade produtiva 

e de comercialização com vistas a atender ao vigoroso consumo desse país, como foi o 

caso do Catar, Indonésia, e países do oeste da África – Nigéria, Angola e Guiné 

Equatorial, por exemplo (FATTOUH et al., 2015, ECONOMIDES, WOOD, 2009). 

Todavia, o que se observou foi bem diferente. A produção de gás natural dos 

EUA cresceu vertiginosamente a partir de 2007: o aumento do volume de shale gas 

produzido nos EUA, antes deficitário e importante importador, disponibilizou ao 

mercado volumes extras de gás ao possibilitar o redirecionamento das cargas de GNL, 

anteriormente destinadas a este país. E, na esteira da crise internacional de 2008, 

iniciada no mercado de créditos americano, a demanda de gás natural da Europa entrou 

em queda. Logo se veria um excesso de oferta de gás no mercado mundial e a 

consequente pressão de baixa sobre os preços à vista do gás natural, com impactos sobre 

as negociações dos termos contratuais de compra e venda de gás (STERN, 2014, 

KOMLEV, 2013, CERA, 2010, SPOMER, WALKER, 2010, MEDLOCK, 2009). 

Os modelos de contratos passaram a incluir cada vez mais um componente spot 

na precificação do gás natural, o qual se baseia no balanço das condições de oferta e 

demanda de gás no mercado, fortalecendo a competição gás-gás e contribuindo para 

enfraquecer a trajetória histórica de convergência2 entre os preços do gás e os preços do 

óleo cru. Diversos estudos empíricos investigaram a correlação de preços óleo-gás e 

apresentaram evidências estatísticas que apoiavam a ideia de uma relação estável entre 

os preços do petróleo e do gás natural (VILLAR, JOUTZ, 2006, SILIVERSTOVS et al., 

2005, BROWN, 2005, L’H´EGARET et al., 2004), e, publicações mais recentes (EIA, 

2016a, EIA, 2016b, EIA, 2009a) apontaram um enfraquecimento dessa correlação, o 

que sinalizaria, portanto, que as indústrias de petróleo e de gás natural poderiam estar 

começando a seguir trajetórias distintas.  

Toda essa transformação trazia à tona os seguintes questionamentos: "O shale 

gas será um game-changer, ou seja, mudará o jogo na indústria de GNL e, mais que 

isso, na indústria de gás natural como um todo"? E também: "Qual será seu impacto 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 A convergência histórica de preços entre o petróleo e o gás natural se deve ao fato de que estas duas 
indústrias estão intrinsecamente relacionadas, já que a produção de gás se dá em sua maior parte em 
campos de gás associado ao petróleo, e, mesmo para os campos de gás não-associado, o que remunera 
muitas vezes a produção de gás são os líquidos de gás natural presentes, os quais estão associados ao 
mercado de derivados do petróleo (EIA, 2014a, BROWN, 2005). 
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sobre uma possível tendência globalizante3 da indústria de gás natural"? Ainda: "Qual a 

trajetória que a relação de preços óleo-gás assumirá diante desse novo fator"?  

A tendência de globalização da indústria gasífera, apontada em Mathias (2008), 

era fruto da visão de que o comércio internacional de gás natural, impulsionado em 

grande medida pela demanda norte-americana, se fortaleceria a partir do aumento 

previsto nas trocas comerciais de GNL, que cumpriria então o papel de encurtar as 

distâncias entre os mercados regionais de gás natural - sobretudo, arbitrando preços 

entre a Bacia do Atlântico e a Bacia do Pacífico4. 

Assim, a redução de custos na cadeia do GNL reduziria as barreiras à entrada na 

indústria de gás natural, possibilitando a atuação de um número amplo de agentes, 

independente de sua localização geográfica, o que, somado ao surgimento de modelos 

contratuais mais flexíveis e a possibilidade de arbitragem de preços, ter-se-ia um 

movimento de crescente convergência de preços do gás natural nos diferentes mercados 

(SILVÉRIO, 2012, MATHIAS, 2008, ADELMAN, 1996). 

Entretanto, o crescimento da produção de gás não-convencional nos EUA e a 

possibilidade de produção em outras regiões grandes consumidoras, que começaram a 

reavaliar seus recursos gasíferos não-convencionais, passou a colocar em dúvida se a 

indústria mundial de gás de fato caminhará para a globalização ou se, de outro modo, o 

eventual início da produção doméstica de gás não-convencional nestes mercados 

reduzirá sua participação como atores relevantes na indústria de GNL, enfraquecendo o 

ímpeto globalizante e intensificando por fim sua atuação a nível regional. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!Neste estudo, a referência ao termo globalização está associada à presença na indústria de gás natural de 
características como: baixas barreiras à entrada, o que possibilita a participação de um maior número de 
agentes, inexistência de barreiras logísticas para entregar o gás no mercado mundial, mecanismos 
contratuais mais flexíveis, com participação crescente da comercialização do gás em base spot, e a 
possibilidade de arbitragem de preços (SILVÉRIO, 2012, ADELMAN, 1996). Na ausência destas 
características, a integração dos mercados de gás fica prejudicada e se observa um fortalecimento da 
regionalização, onde os altos custos fixos e especificidade de ativos de transporte erguem elevadas 
barreiras à entrada e restringem a participação de um número mais amplo de agentes na indústria de gás 
natural, bem como predominam rígidos contratos de longo prazo nas negociações comerciais, 
restringindo as possibilidades de arbitragem de preços.!
4 Os principais consumidores de GNL na região do Pacífico são: Japão, Coréia do Sul e Taiwan, e os 
emergentes são: China, Índia, Tailândia, Indonésia e Cingapura. Já a Bacia do Atlântico é dominada pelos 
mercados-chave da Europa: Reino Unido, Espanha, Itália, França e Bélgica. Até meados dos anos 1990, 
as bacias do Atlântico e do Pacífico eram bastante desconectadas, com fornecedores, arranjos de preços, 
estruturas de projetos e termos contratuais distintos. A partir desse período, no entanto, as transações via 
GNL começaram a se desenvolver, e as duas regiões começaram a se aproximar quando o Catar e, em 
menor medida, Omã, iniciaram suas exportações de GNL para a Europa e a América do Norte em 
contratos de longo prazo (CHYONG, KAZMIN, 2016, PELEGRY, ISBELL, 2015, ROGERS, 2010). 
Posteriormente, o surgimento de modelos contratuais mais flexíveis tornou possível a arbitragem de 
preços entre essas duas bacias (CHYONG, KAZMIN, 2016, NATGAS, 2016). 
 



7 
!

Deste modo, face às significativas mudanças ocorridas na indústria mundial de 

gás natural nos últimos anos, faz-se importante investigar quais são os impactos que 

este novo elemento – a inesperada oferta de elevados volumes de gás não-convencional, 

sobretudo nos Estados Unidos, e potencial em outras regiões – traz sobre esta indústria. 

Mais precisamente, o objetivo deste estudo é o de avaliar em que medida o gás não-

convencional é capaz de interferir na tendência de globalização dos mercados regionais 

de gás, bem como nos mecanismos vigentes de formação de preços do gás natural. 

Trata-se, portanto, de desenvolver cenários de evolução dos mercados de gás natural em 

diferentes regiões do mundo, de forma a averiguar linhas narrativas (storylines) que 

identifiquem trajetórias associadas a uma maior integração destes mercados. 

Para tanto, optou-se pela utilização da metodologia de storylines, que é a 

construção de linhas narrativas, ou seja, "caminhos lógicos" para cenários futuros. Tais 

linhas serão construídas avaliando-se os principais mercados regionais de gás natural – 

o norte-americano, o europeu e russo, analisados em conjunto, e o chinês. 

A abordagem adotada neste trabalho para o desenvolvimento de cenários se 

baseia em cenários exploratórios, os quais possuem natureza descritiva – começam no 

presente e exploram tendências futuras –, bem como incluirá aspectos históricos que 

apoiem a compreensão do caminho seguido até se chegar ao estado presente. 

Na descrição das storylines utilizaram-se dois vetores de análise: a dinâmica do 

comércio internacional, em termos de maior ou menor globalização, e a formação dos 

preços na indústria de gás natural, em termos de maior ou menor convergência com os 

preços do petróleo, interpretados como de suma relevância para se entender o 

funcionamento da indústria gasífera mundial e seu desenvolvimento futuro.  

Desses dois eixos centrais foram criadas quatro storylines, a saber: (i) 

globalização e divergência nos preços óleo-gás; (ii) globalização e convergência nos 

preços óleo-gás; (iii) regionalização e convergência nos preços óleo-gás; e (iv) 

regionalização e divergência nos preços óleo-gás. Pretende-se, pois, verificar, qual linha  

narrativa, dentre as quatro formuladas, poderá prevalecer no médio e longo prazo. Ou, 

ainda, quais são as trajetórias lógicas que podem indicar o sentido do mercado de gás 

natural para as linhas narrativas antes expostas. 

 A originalidade desta tese está não apenas na tentativa de usar a metodologia de 

cenários exploratórios via storylines para avaliar a evolução futura do mercado de gás 

natural, com ênfase no impacto potencial da produção de gás não-convencional; mas 

também na percepção de que, para atingir os objetivos a que se propõe, este estudo deve 
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avaliar sob um arcabouço metodológico comum e simultaneamente, os principais 

mercados de gás natural no mundo. De fato, diferentes textos têm buscado tratar do 

mesmo problema, mas normalmente enfatizam avaliações de curto prazo com análises 

de cointegração de mercados específicos como o europeu (GARAFFA, 2015, 

PETROVICH, 2014, PETROVICH, 2013, ASCHE et al., 2013, NEUMANN, 

CULMANN, 2012, NEUMANN et al., 2006, L’H´EGARET, 2003) ou tratam de 

análises qualitativas de mercados específicos (LI, 2015, STERN, 2014, LEVI, 2013a, 

MAKINEN, 2010) ou se referem a um período anterior ao impacto causado pela 

produção de gás não-convencional norte-americana (MATHIAS, 2008, BACHMEIER, 

GRIFFIN, 2006, SILIVERSTOVSA et al., 2005, L’H´EGARET et al., 2004, ASCHE et 

al., 2002). 

 Face ao exposto, esta Tese está dividida em nove capítulos, incluindo este 

introdutório.  

 O capítulo 2 aborda os aspectos metodológicos utilizados, apresentando mais 

detalhadamente como o uso de linhas narrativas podem apoiar o processo de construção 

de cenários.  

 O capítulo 3 descreve os mecanismos de formação de preços nos mercados de 

gás natural e discute o alcance da "lei do preço único", válida de certo modo para o 

petróleo, na indústria de gás natural. Aqui também é apresentado o histórico da relação 

de preços óleo-gás e seu desenvolvimento recente.  

 Em seguida, o capítulo 4 traz o histórico do desenvolvimento de shale gas nos 

Estados Unidos e analisa alguns dos fatores que contribuíram para tamanha mudança na 

perspectiva de produção de gás americana. Além dos aspectos tecnológicos envolvidos 

nas atividades de exploração e produção de gás não-convencional, são discutidos 

também aspectos relacionados aos custos destas atividades e aos riscos ambientais mais 

relevantes.  

 Já os capítulos 5, 6 e 7 se referem à análise dos principais mercados de gás 

natural selecionados.  

 O capítulo 5 se dedica à indústria de gás natural norte-americana e como ela foi 

impactada com o desenvolvimento das atividades de gás não-convencional. Aborda os 

mais relevantes fatores que contribuíram para o inequívoco sucesso da exploração e 

produção do shale gas neste país. Trata também de questões relacionadas à segurança 

energética nos EUA e aos principais aspectos regulatórios relacionados à atividade não-

convencional.  



9 
!

 O capítulo 6, por sua vez, se dedica a analisar as principais características da 

indústria de gás natural europeia, notadamente a mudança que tem sido perseguida na 

última década em direção a um mercado gasífero mais liberalizado, o qual, como será 

visto, poderá implicar em importantes impactos no modelo de precificação vigente até 

então. São apresentados os principais argumentos relacionados ao intenso debate que 

tem sido travado em defesa, de um lado, da permanência do mecanismo de indexação 

ao óleo na formação dos preços do gás natural nos contratos de longo prazo europeus e, 

de outro, da precificação baseada na competição gás-gás nestes contratos. Serão 

abordadas em separado as análises do mercado gasífero russo e da União Europeia, para 

posteriormente ser apresentada uma análise conjunta sob as duas óticas. 

 Por seu turno, o capítulo 7 se dedica à indústria de gás natural chinesa, avaliando 

suas perspectivas de evolução, com ênfase no papel do gás não convencional. Aborda as 

medidas adotadas pelo governo chinês frente às preocupações relativas ao crescimento 

da demanda energética e ao desafio de assegurar o abastecimento interno. Destaca, 

neste âmbito, a escolha de estimular um maior consumo de gás natural e as implicações 

que surgem a partir daí, tanto em termos da necessidade de vultosos investimentos de 

capital, quanto em termos de política externa. Discute, por fim, as reformas que estão 

sendo empreendidas no modelo chinês de precificação do gás natural. 

 O resultado da análise destes três últimos capítulos possibilitará, no capítulo 8, 

identificar linhas narrativas em que o desenvolvimento de gás não-convencional pode 

afetar a relação de preços petróleo-gás natural e as perspectivas de globalização da 

indústria de gás natural. Aqui, portanto, estão construídas as linhas narrativas, conforme 

proposto no capítulo 2. Para cada mercado gasífero é verificado qual dos quatro 

diferentes cenários elencados está mais aderente com suas perspectivas de 

desenvolvimento.  

 O capítulo 9 tece as considerações finais da análise.  

 E, por fim, foram incluídos dois anexos que explicam mais detalhadamente a 

economia da regulação nas indústrias de infraestrutura e os critérios mais comumente 

observados para o estabelecimento de tarifas de acesso nessas indústrias. 
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CAPÍTULO 2 – METODOLOGIA 
O impacto do aumento da oferta de gás não-convencional sobre a indústria mundial de 

gás natural é testado ao longo da Tese a partir da utilização da metodologia de 

storylines, isto é, a construção de "caminhos lógicos" para cenários futuros. 

Cenários são definidos como descrições plausíveis, e frequentemente 

simplificadas, de como o futuro pode se desenvolver baseado em um conjunto coerente 

e internamente consistente de suposições sobre as forças motrizes-chave que levam às 

mudanças, bem como as suas inter-relações (MILLENNIUM ECOSYSTEM 

ASSESSMENT, 2005). Assim, um cenário consiste de um estado final (uma imagem do 

futuro ou uma visão) e do caminho pelo qual este estado é alcançado (GARDNER et al., 

2011). 

Os cenários são frequentemente classificados pelo método utilizado para 

desenvolvê-los, podendo ser classificados como exploratórios ou antecipatórios. Os 

cenários exploratórios são descritivos: começam no presente e exploram tendências 

futuras. Os antecipatórios, por sua vez, começam com uma visão do futuro (que pode 

ser otimista, pessimista ou neutra) e voltam para trás no tempo para imaginar como a 

sociedade pode alcançar tal futuro (MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT, 

2005). A abordagem adotada neste trabalho para o desenvolvimento de cenários se 

baseia em cenários exploratórios, e incluirá aspectos históricos que apoiem a 

compreensão do caminho seguido até se chegar ao estado presente. 

Os cenários podem ser construídos em torno de informações qualitativas, 

quantitativas ou uma combinação de ambas. Como o próprio nome diz, cenários 

qualitativos incluem informações qualitativas e utilizam um texto narrativo para 

transmitir as principais mensagens. Já os cenários quantitativos usualmente contam com 

modelos baseados em informações quantitativas para calcular os desenvolvimentos e 

mudanças futuras, sendo geralmente apresentados na forma de gráficos e tabelas 

(ALCAMO, 2008). Ambos os tipos de cenários podem ser combinados para 

desenvolver storylines5 baseadas na quantificação com modelos, os quais são então 

descritos em uma forma narrativa.  

Neste âmbito, pode-se dizer que as storylines são o componente qualitativo e 

descritivo dos cenários, refletem as suposições sobre as forças motrizes condutoras das 

mudanças e descrevem as consequências ou resultados de um cenário. Nas palavras de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Uma livre tradução de "storylines" poderia ser "linhas narrativas", mas preferiu-se manter este termo, já 
consagrado na literatura. 
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GARDNER et al. (2011), a narrativa de storylines "visa abrir nossos olhos para 

diferentes formas de perceber o mundo".  

Este trabalho se concentra na construção de storylines qualitativas, as quais 

eventualmente são apoiadas pela quantificação de forças motrizes, quando necessário. 

As características qualitativas das storylines incluem distintas condições 

políticas, sociais e culturais (por exemplo, tipo de governança e estrutura de mercado), 

que frequentemente não podem ser definidas estritamente em termos quantitativos. 

Essas variáveis qualitativas, entretanto, podem participar de relações de causa e efeito 

com as características quantitativas (por exemplo, nível de atividade econômica e 

consumo de energia). Sua inclusão explícita no processo de desenvolvimento de 

cenários não apenas torna os cenários mais plausíveis e críveis, mas também assegura 

que eles não se tornem uma combinação numérica arbitrária de parâmetros quantitativos 

(IPCC, 2016b). 

Note-se que os cenários não são previsões, nem devem ser vistos como a mais 

provável das alternativas futuras (ROUNSEVELL, METZGER, 2010). Eles exploram o 

possível – não apenas o provável, desafiando seus usuários a pensar além da sabedoria 

convencional (UNEP, 2007). 

Segundo ALCAMO (2008), bons cenários devem ser suficientemente 

documentados, plausíveis e consistentes, questionando as crenças e ampliando o 

entendimento dos leitores, sejam especialistas, formuladores de políticas ou leigos. 

Nesta Tese, buscar-se-á atender a essas metas tanto quanto possível, com a elaboração 

de suposições/hipóteses que envolvam, dentre outras coisas, uma observação cuidadosa 

da indústria de gás natural, os caminhos da evolução tecnológica e as resultantes 

econômicas. 

Como importante referência metodológica, destaca-se a utilização da 

metodologia de storylines nos relatórios especiais elaborados pelo Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas – IPCC da sigla em inglês. Este órgão, 

criado em 1988 pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e pela 

Organização Meteorológica Mundial, tem o objetivo de fornecer ao mundo uma visão 

científica clara a respeito do estado atual do conhecimento sobre as mudanças 

climáticas e seus potenciais impactos ambientais e sócio-econômicos. O IPCC, 

composto por 195 países, revisa e avalia as informações técnicas, científicas e sócio-

econômicas produzidas mundialmente sobre mudanças climáticas (IPCC, 2016a). 
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De acordo com o IPCC, o uso da narrativa de storylines para descrever cenários 

facilita o processo de identificação de desenvolvimentos futuros alternativos, os quais 

podem ser descritos em diferentes dimensões, entre elas: a econômica, a técnica, a 

ambiental e a social. As principais justificativas para a formulação de storylines são: (i) 

ajudar a pensar mais coerentemente sobre a complexa inter-relação entre as forças 

motrizes que formam os cenários – "scenario driving forces" – dentro e através de cada 

cenário alternativo; (ii) tornar mais fácil a explicação dos cenários ao fornecer uma 

descrição narrativa de alternativas futuras, que vai além da identificação das 

características quantitativas de cada cenário; (iii) tornar os cenários mais úteis ao 

descrever o contexto social, político e tecnológico da adoção de determinadas políticas; 

e (iv) fornecer um guia para suposições adicionais, uma vez que nenhum modelo ou 

cenário único pode responder à ampla variedade de dados e informações necessárias 

para a identificação de alternativas de longo prazo (IPCC, 2016b). 

Esta Tese utiliza um número mínimo de cenários que servem como base para 

avaliar como, de fato, a maior oferta de gás não-convencional a partir do início da 

produção americana pode afetar de forma expressiva a indústria mundial de gás natural. 

Mais precisamente, a Tese busca avaliar em que medida o gás não-convencional seria 

capaz de interferir na tendência de globalização dos mercados regionais, bem como nos 

mecanismos vigentes de formação de preços do gás natural. 

Para tanto, na construção das storylines, optou-se pela utilização de dois vetores 

de análise – a dinâmica do comércio internacional, em termos de maior ou menor 

globalização, e a formação dos preços na indústria de gás natural, em termos de maior 

ou menor convergência com os preços do petróleo –, interpretados como de suma 

relevância para se entender o funcionamento da indústria gasífera mundial e seu 

desenvolvimento futuro.  

Buscou-se construir, no interior dos dois vetores escolhidos, também chamados 

de "famílias de cenários", dois caminhos lógicos de desenvolvimento para cada um – 

duas storylines, antagônicas entre si, com vistas a testar, de um lado, a hipótese de 

convergência dos mercados regionais de gás e, de outro, a hipótese de convergência da 

relação de preços petróleo-gás natural.  

O primeiro teste objetiva verificar se a dinâmica do comércio internacional, a 

partir da maior participação do gás não-convencional, levará os mercados regionais a 

seguir um caminho de crescente convergência – globalização – ou se, de outra forma, a 
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tendência será de aprofundamento da regionalização, com cada mercado voltando-se 

mais para si, refletindo suas condições internas. 

Em que pese existirem múltiplas definições para o termo globalização, sua 

referência neste estudo está associada à presença, na configuração industrial do gás 

natural, de condições tais como: a redução da especificidade dos ativos, o que contribui 

para a redução das barreiras à entrada nesta indústria e possibilita a participação de um 

maior número de agentes produtores e importadores, independente de sua localização 

geográfica; a inexistência de barreiras logísticas para entregar o gás no mercado 

mundial; a existência de informação transparente sobre o mercado de gás; a existência 

de mecanismos contratuais mais flexíveis, com participação crescente da 

comercialização do gás em base spot; e a possibilidade de arbitragem de preços, 

levando à convergência de preços do gás nos diferentes mercados (SILVÉRIO, 2012, 

BROWN, YUCEL, 2009, MATHIAS, 2008, ADELMAN, 1996). 

Na ausência destas características, a integração dos mercados de gás, 

desenvolvidos historicamente de forma separada, em regiões distintas que conectavam a 

produção aos consumidores mais próximos, fica prejudicada e o que se observa é um 

fortalecimento da regionalização. Logo, neste ambiente regionalizado, os altos custos 

fixos e especificidade de ativos de transporte erguem elevadas barreiras à entrada e 

restringem a participação de um número mais amplo de agentes na indústria de gás 

natural. Além disso, justamente em razão dos altos custos fixos para a construção de 

infraestrutura de transporte de gás, permanece o predomínio de rígidos contratos 

bilaterais de longo prazo nas negociações comerciais, restringindo as possibilidades de 

arbitragem de preços e levando a que os preços do gás nos diferentes mercados 

permaneçam dissociados. 

Já o segundo teste tem o intuito de verificar se a convergência histórica 

observada na relação de preços entre o petróleo e o gás natural persistirá no médio e 

longo prazo ou se, ao contrário, a maior oferta de gás não-convencional afetará os 

mecanismos de formação de preços do gás, os quais serão discutidos no capítulo 3, de 

modo a que estes preços deixem de ser orientados pela lógica da formação de preços do 

petróleo. Como também será visto no próximo capítulo, a convergência histórica de 

preços entre o petróleo e o gás natural é explicada pelo fato de que estas duas indústrias 

estão intrinsecamente relacionadas, já que a produção de gás se dá em sua maior parte 

em campos de gás associado, como um subproduto da produção de óleo e, mesmo para 

os campos de gás não-associado ao petróleo, o que remunera muitas vezes a produção 



14 
!

do gás são os líquidos de gás natural presentes, ou seja, a riqueza do gás, e estes 

líquidos estão associados ao mercado de derivados do petróleo, fazendo com que, desde 

seu surgimento, a indústria de gás natural tenha seguido a dinâmica estabelecida pela 

indústria do petróleo. 

Para a construção das storylines serão avaliados os principais mercados 

regionais de gás natural, quais sejam: o norte-americano, o europeu e russo, analisados 

em conjunto, e o chinês.  

O mercado norte-americano é o principal mercado de gás natural, com um 

consumo de cerca de 23% do total mundial. Além disto, detém também a maior 

produção, que alcança 22% do total mundial (BP, 2016a). Isto quer dizer que o que 

acontece neste mercado afeta em maior e menor grau os demais mercados, ainda que a 

regionalização seja o modelo que vigore nesta indústria. Enquanto grande importador de 

gás, o consumo norte-americano reduzia a disponibilidade de GNL no mercado 

internacional e direcionava investimentos externos para o contínuo atendimento de sua 

crescente demanda. Atualmente, como grande produtor, novamente os EUA afetam 

fortemente o mercado internacional de gás, desta vez reduzindo drasticamente suas 

importações e aumentando a disponibilidade de GNL, que pode ser redirecionado para 

outras localidades. 

Já a escolha do mercado europeu e russo se deve ao fato de que, por um lado, os 

países da União Europeia conformam um importante mercado consumidor, com uma 

demanda de cerca de 12% – alguns destes países inclusive são bastante dependentes do 

gás para atendimento de suas necessidades energéticas, como é o caso da Itália, Reino 

Unido e Espanha (BP, 2016a, GILARDONI, 2008). Por outro lado, a Rússia, além de 

grande consumidor, com cerca de 11% do total mundial, é o segundo maior produtor de 

gás e principal fonte de abastecimento da União Europeia. Devido à elevada 

interdependência, estes mercados serão analisados em conjunto.   

Por sua vez, a escolha do mercado chinês é explicada pelo seu potencial de 

crescimento econômico, com perspectiva de forte aumento da demanda de energia 

futura. A China é o maior consumidor de energia primária no mundo e é considerado o 

país mais importante na dinâmica do mercado energético, significando que suas 

escolhas podem afetar dramaticamente a trajetória da demanda global de gás natural 

(HOUSER, BAO, 2013, IEA, 2011b). 

 Assim é que para facilitar a referência aos dois vetores escolhidos: 

globalização/regionalização dos mercados de gás natural e trajetória 
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convergente/divergente da relação de preços petróleo-gás natural, as storylines serão 

simplificadamente nomeadas como segue (ordem anti-horária na Figura 2.1) : 

Storyline A1 = Globalização dos mercados de gás natural e trajetória divergente da 

relação de preços petróleo-gás natural 

Storyline A2 = Globalização dos mercados de gás natural e trajetória convergente da 

relação de preços petróleo-gás natural  

Storyline A3 = Regionalização dos mercados de gás natural e trajetória convergente da 

relação de preços petróleo-gás natural 

Storyline A4 = Regionalização dos mercados de gás natural e trajetória divergente da 

relação de preços petróleo-gás natural 

 

Esquematicamente, tem-se: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Figura 2.1. Disposição das storylines no plano cartesiano.  
Fonte: Elaboração própria. 

 

 A medida na qual a orientação global ou regional prevalecerá nas próximas 

décadas é pertinente à distinção entre as linhas narrativas A1 e A2, de um lado, e, A3 e 

A4, de outro. Enquanto as storylines A1 e A2 enfatizam o sucesso da globalização, as 

storylines A3 e A4 ressaltam o aprofundamento das vias de desenvolvimento regional. 

 Por seu turno, a evolução da relação de preços petróleo-gás natural segue o 
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Storyline A3!

Storyline A2!

Storyline A4!

GLOBALIZAÇÃO DOS 
MERCADOS DE GÁS!

DIVERGÊNCIA DE 
PREÇOS ÓLEO-GÁS!

REGIONALIZAÇÃO DOS 
MERCADOS DE GÁS!

CONVERGÊNCIA DE 
PREÇOS ÓLEO-GÁS!
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tradicional caminho convergente nas storylines A2 e A3 e assume uma trajetória 

contrária à observada historicamente, qual seja a de divergência, nas storylines A1 e A4. 

 A linha narrativa A1 entende que os diferentes mercados de gás natural seguirão 

um movimento de contínua globalização e que os preços do gás nestes mercados não 

mais acompanharão o movimento nos preços do petróleo. Neste cenário, o gás não-

convencional produzido gera excedentes a serem exportados e, assim, contribui para a 

intensificação do comércio internacional de GNL, o que significa redução da 

especificidade dos ativos na cadeia do gás (em comparação com o transporte via 

gasodutos) e, consequentemente, redução das barreiras à entrada na indústria de gás 

natural, com a possibilidade de participação de um maior número de agentes, 

independente de sua localização geográfica. Além disto, há maior flexibilidade nas 

transações comerciais, uma vez que os agentes não estão necessariamente presos a 

negociações bilaterais, sendo elevada a comercialização do gás em base spot. As 

possibilidades de arbitragem são rapidamente utilizadas, tal que os preços do gás nos 

diferentes mercados passam a convergir. Os volumes adicionais de gás disponibilizados 

no mercado, possibilitado pela produção não-convencional, são absorvidos 

principalmente pela demanda de energia elétrica e/ou industrial e, nestes casos, não 

desloca o consumo de derivados do petróleo, ou seja, se observa a competição gás-gás. 

Assim, a formação dos preços do gás segue uma lógica própria, cada vez mais 

independente do movimento dos preços do petróleo. 

 Na linha narrativa A2, da mesma forma, os mercados regionais de gás natural 

seguem um movimento de contínua globalização, mas aqui os preços do gás 

continuarão acompanhando o movimento nos preços do petróleo. Neste cenário, o gás 

não-convencional produzido contribui para a intensificação do comércio internacional 

de GNL, significando redução da especificidade dos ativos na cadeia do gás (em 

comparação com o transporte via gasodutos) e, consequentemente, redução das 

barreiras à entrada na indústria de gás natural, com a possibilidade de participação de 

um maior número de agentes. Além disto, há maior flexibilidade nas transações 

comerciais, uma vez que os agentes não estão necessariamente presos a negociações 

bilaterais, sendo elevada a comercialização do gás em base spot. As possibilidades de 

arbitragem são rapidamente utilizadas, tal que os preços do gás nos diferentes mercados 

passam a convergir. No entanto, os volumes adicionais de gás disponibilizados no 

mercado pela produção não-convencional são absorvidos principalmente no setor de 

transportes, em substituição aos derivados de petróleo. Desta forma, o preço do gás é 
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formado de acordo com o preço do seu energético substituto (metodologia conhecida 

como netback, a qual será detalhada no capítulo a seguir) e, neste caso, segue os 

movimentos no preço do petróleo. Dado o elevado investimento de capital fixo para a 

construção da malha de transporte de gás, pode-se esperar também que os produtores e 

transportadores desejem se proteger contra variações nos preços, e então mantenham o 

indexador internacional para o gás natural, atrelando-o aos preços de uma cesta de 

óleos. Ademais, os volumes produzidos de gás não-convencional não são elevados o 

bastante para alterar a dinâmica da indústria gasífera, cuja produção ainda se concentra 

predominantemente em campos de gás associado ao petróleo. 

  Já a linha narrativa A3 entende que os diferentes mercados de gás natural 

seguirão um movimento de aprofundamento da regionalização e que os preços do gás 

continuarão acompanhando o movimento nos preços do petróleo. Neste cenário, o gás 

não-convencional produzido é consumido domesticamente pelo país produtor, ou pelos 

importadores mais próximos, não contribuindo para o aumento do comércio mundial de 

GNL, o que significa que, tudo o mais constante, as transações de compra e venda 

continuarão a ser feitas predominantemente via gasodutos. Ou seja, os países produtores 

de gás se dedicam ao atendimento dos países consumidores mais próximos. 

Consequentemente, as barreiras à entrada na indústria do gás natural, dadas, dentre 

outros fatores, pelos altos custos fixos e especificidade de ativos no transporte, 

continuarão restringindo a participação de um número amplo de agentes. Isto também 

fortalece o predomínio dos contratos bilaterais de longo prazo nas negociações 

comerciais com cláusulas de indexação a uma cesta de óleos, o que restringe as 

possibilidades de arbitragem, tal que os preços do gás nos diferentes mercados 

permanecem dissociados. Os volumes adicionais de gás disponibilizados no mercado 

pela produção não-convencional são absorvidos principalmente no setor de transportes, 

em substituição aos derivados de petróleo, levando a que o preço do gás seja formado 

de acordo com o preço do seu energético substituto, seguindo, desse modo, os 

movimentos no preço do petróleo. Ou ainda, dado o elevado investimento de capital 

fixo para a construção da malha de transporte de gás, os produtores e transportadores 

podem desejar manter, como forma de proteção contra variações nos preços, o 

indexador internacional para o gás natural, atrelando-o aos preços de uma cesta de 

óleos. Ademais, os volumes produzidos de gás não-convencional não são elevados o 

bastante para alterar a dinâmica da indústria gasífera, cuja produção ainda se concentra 

predominantemente em campos de gás associado ao petróleo. 
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 Por fim, a linha narrativa A4 entende também que os diferentes mercados de gás 

natural seguirão um movimento de aprofundamento da regionalização, mas que os 

preços do gás nestes mercados não mais acompanharão o movimento nos preços do 

petróleo. Neste cenário, o gás não-convencional produzido é consumido 

domesticamente pelo país produtor, ou pelos importadores mais próximos, não 

contribuindo para o aumento do comércio mundial de GNL, o que significa que, tudo o 

mais constante, as transações de compra e venda continuarão a ser feitas 

predominantemente via gasodutos. Consequentemente, as barreiras à entrada na 

indústria do gás natural, dadas, dentre outros fatores, pelos altos custos fixos e 

especificidade de ativos no transporte, continuarão restringindo a participação de um 

número amplo de agentes. Isto também fortalece o predomínio dos contratos bilaterais 

de longo prazo nas negociações comerciais com cláusulas de indexação a uma cesta de 

óleos, o que restringe as possibilidades de arbitragem, tal que os preços do gás nos 

diferentes mercados permanecem dissociados. Os volumes adicionais de gás 

disponibilizados no mercado, possibilitado pela produção não-convencional, são 

absorvidos principalmente pela demanda de energia elétrica e/ou industrial e, nestes 

casos, não desloca o consumo de derivados do petróleo, ou seja, se observa a 

competição gás-gás. Soma-se a isso o fato de que o poder de mercado migra do 

produtor para o importador, que busca preços de mercado para o gás e pressiona, 

portanto, para desindexá-lo do óleo. Assim, a formação dos preços do gás segue uma 

lógica própria, cada vez mais independente do movimento dos preços do petróleo. 

 Como visto, as storylines A3 e A4, ao apontarem para o aprofundamento da 

regionalização, sublinham a importância da localização das reservas de gás não-

convencional em países consumidores de gás, não incluídos entre os grandes produtores 

mundiais de gás natural. Desta maneira, a depender da participação do gás não-

convencional no total da oferta interna de seus países produtores, estes têm a chance de 

se tornar menos dependentes das importações ou mesmo autossuficientes, freando, a 

princípio, o avanço em direção a um comércio global de gás, no qual o GNL tem papel 

central. 

 Por seu turno, a análise do segundo vetor escolhido – trajetória da relação de 

preços petróleo-gás natural – foca principalmente na aplicação que será dada aos 

volumes de gás natural não-convencional adicionados à oferta mundial. O destino do 

gás natural por segmento de consumo, determinado pela competitividade deste 

hidrocarboneto, influenciará a relação com seus principais substitutos. E, deste modo, a 
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depender do uso a ser dado ao gás, pode-se verificar tanto um aumento da competição 

gás-gás, quanto um recrudescimento da competição gás-derivados de petróleo, o que, de 

qualquer forma, impactará a trajetória da relação de preços entre estes dois produtos. 

Além disso, o poder de barganha do produtor vis à vis o do consumidor também 

exercerá importante influência na formação de preços do gás natural, e, por conseguinte, 

na sua relação com o movimento de preços do óleo, como será visto no capítulo 3.  

 A escolha de duas storylines para cada família de cenários intencionou 

simplificar a análise, evitando complicar o processo com o uso de muitas alternativas, 

assim como ajuda a evitar a impressão de que existe um caso "central" ou "mais 

provável". Os cenários futuros representados pelas distintas storylines são tratados a 

priori como igualmente possíveis. Em particular, as storylines construídas não 

representam "sucesso" ou "fracasso", mas ambas possuem características que podem ser 

interpretadas como positivas ou negativas.  

 Como pode ser observado, cada storyline segue uma direção distinta de 

desenvolvimento futuro, diferindo de forma irreversível ao descrever futuros 

antagônicos que, por sua vez, refletem as incertezas relativas às suposições sobre as 

forças motrizes das mudanças. 

 Importa sublinhar que a construção dos cenários não pretendeu cobrir toda a 

gama de futuros possíveis, visto que o futuro depende de muitas combinações de 

variadas características, mas objetivou, isto sim, selecionar os aspectos mais relevantes 

capazes de determinar a configuração futura da indústria de gás mundial. 

 Finalmente, ressalta-se que as storylines foram desenvolvidas com base em um 

conhecimento geral da literatura de construção de cenários aliado ao exercício de 

pensamento criativo advindo da experiência pessoal. 

 Em grandes linhas, esta Tese analisa o resultado da introdução de uma 

"interferência" na indústria de gás natural: a oferta inesperada de grandes volumes de 

gás não-convencional, primeiramente no mercado americano e, posterior e 

potencialmente, a eventual oferta de gás não-convencional em cada mercado regional 

selecionado. Pretende-se, pois, verificar, qual linha narrativa, dentre as quatro 

formuladas, prevalecerá no médio e longo prazo. 
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CAPÍTULO 3 – A DINÂMICA DA FORMAÇÃO DE PREÇOS NOS 

MERCADOS REGIONAIS DE GÁS NATURAL  
Este capítulo abordará os diferentes mecanismos de precificação do gás natural 

utilizados nos distintos mercados regionais, de modo a que se possa identificar a 

dinâmica mais geral da indústria de gás natural presente nestes mercados. Discutir-se-á 

também se a "lei econômica do preço único" (ADELMAN, 1984), tida como válida na 

indústria do petróleo (SILVÉRIO, SZKLO, 2012, EL-GAMAL, JAFFE, 2010, 

FATTOUH, 2010a) poderá vir a ser observada na indústria de gás natural e quais seriam 

os principais determinantes para se alcançar esse resultado. Por fim, se procederá à 

comparação da evolução histórica dos preços do gás natural vis-a-vis os preços do 

petróleo no mercado internacional, com o levantamento de alguns dos fatores 

responsáveis pela trajetória divergente, observada na última década, na relação entre 

estes preços. Esta contextualização da precificação do gás natural visa capacitar o 

estudo a elucidar em que medida o desenvolvimento da produção de gás natural não 

convencional pode favorecer a criação de um mercado global de gás natural, nos moldes 

da indústria de petróleo, tal como especulado no estudo de Mathias (2008). De forma a 

melhor contextualizar o ambiente institucional em que a indústria gasífera se 

desenvolveu, inicialmente abordar-se-á a evolução das reformas regulatórias nas 

indústrias de infraestrutura de economias de mercado. 

 

3.1.  A Evolução do Modelo Institucional nas Economias de Mercado 

3.1.1  As Reformas Institucionais nas Economias de Mercado 

 O modelo institucional que predominou em todo o mundo até o final da década 

de 1970, caracterizou-se pela presença de agências governamentais de incentivo ao 

investimento e pela formação de monopólios públicos incumbentes (à exceção dos 

EUA, onde os monopólios eram privados), integrados vertical e horizontalmente e cuja 

forma de comercialização se efetivava mediante contratos bilaterais de longo prazo 

(JOSKOW, 2009, JOSKOW, 2006a, NEWBERY, 2000, POSNER, 1999).  

 No caso da indústria de gás natural, esse modelo promoveu uma forte expansão 

da produção de gás nos EUA e na Europa e uma significativa penetração do gás natural 

na matriz energética de diferentes países (IEA, 1998, VISCUSI et al., 1997).  
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O modelo de regulação do tipo comando e controle vigente até então, surgiu nos 

anos 1930 como parte do arcabouço institucional do New Deal6, e caracterizava a gestão 

das empresas públicas pelo rigor dos regulamentos e pouca flexibilidade de atuação. 

Regulamentações detalhadas em todos os aspectos dos negócios passaram a ser cada 

vez mais observadas, incluindo o controle de preços do gás na boca do poço (IEA, 

1998, STIGLER, 1971). 

No entanto, a excessiva confiança nesta forte intervenção estatal, com rígidas 

regulamentações federais e estaduais, contribuiu para distorções de mercado e escassez 

de oferta na década de 1970, geradas em grande medida pelo controle de preços nos 

setores regulados, os quais eram cada vez mais difíceis de administrar, particularmente 

no setor energético e para os grandes consumidores de energia (DAY, REIBSTEIN et 

al., 1999, OCDE, 1999, VISCUSI et al., 1994). Tais falhas levaram a mudanças 

políticas que passaram a depositar maior confiança nas forças de mercado e então se 

observou uma onda de reformas das regras econômicas em direção à desregulamentação 

e ao livre-comércio, iniciada no final dos anos 1970 e início dos anos 1980 nos EUA e 

no Canadá e logo alcançando uma escala mundial (OCDE, 1999, VISCUSI et al., 

1994).  

O programa anti-inflacionário da administração do Presidente americano Jimmy 

Carter (1976-1980), suplementou as políticas de gestão pelo lado da demanda por 

medidas do lado da oferta, incluindo a desregulamentação do transporte rodoviário, 

aéreo e dos preços do óleo. A administração posterior, de Ronald Reagan (1981-1989), 

procurou dar continuidade às políticas pelo lado da oferta, e buscou fortalecer o 

mercado através da redução do tamanho do Estado e dos estímulos ao aumento de 

produtividade e aos investimentos através de cortes de imposto de renda (OCDE, 1999). 

Na indústria do gás natural, isso significou inicialmente a remoção de controles 

de preço na boca do poço no mercado norte-americano e, posteriormente, a introdução 

de competição na oferta atacadista, 7  através da desagregação dos serviços de 

comercialização e transporte e a obrigatoriedade do acesso de terceiros aos dutos de 

transporte interestaduais (IEA, 1998). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 New Deal ou “novo acordo” se refere a um conjunto de medidas governamentais adotadas nos EUA, 
durante o período de 1933 a 1937, com vistas a recuperar a economia americana da Grande Depressão 
que se seguiu à quebra da bolsa de Nova Iorque, em 1929 (ROOSEVELT INSTITUTE, 2015).  
7 A oferta no atacado se refere a toda venda de gás para agentes que não sejam os usuários finais, ou seja, 
é a venda para os comercializadores e companhias locais de distribuição. Já o comércio varejista se refere 
às vendas para os usuários finais, incluindo grandes usuários finais, fornecidas fora do sistema de 
transmissão à alta pressão.  
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As reformas de mercado alcançaram a Grã-Bretanha na década de 1980, mas sua 

extensão foi além da observada na América do Norte, uma vez que o livre acesso de 

terceiros interessados ao uso da infraestrutura incluía não apenas os dutos de transporte 

de gás à alta pressão, mas também a rede local de distribuição e a competição no varejo 

para todos os usuários finais, inclusive os consumidores residenciais (IEA, 1998). 

Outros países europeus, incluindo Holanda, Espanha e Alemanha, começaram a 

implementar as reformas no início e meados da década de 90 (JOSKOW, 2009, 

HAWDON, STEVENS, 2001, JOSKOW, 1998, IEA, 1998, ARMSTRONG, et al., 

1994). 

As indústrias de infraestrutura passaram por expressivas mudanças, iniciadas 

com a dissolução dos monopólios públicos, com exceção dos EUA, as quais guardavam 

conexão com o movimento mais global de reforma do Estado dos anos 1980, cujas 

raízes estão retratadas no Consenso de Washington8 e expressavam a crescente ênfase 

na privatização das empresas públicas e na priorização do gasto público em saúde e 

educação (BID, 2002).  

A reestruturação do Estado na busca de um desenvolvimento sustentável e 

equitativo requeria, segundo esse Consenso, um Estado capaz de promover o 

crescimento econômico através de um marco legal e regulatório apropriado para o 

funcionamento dos mercados, que adotasse políticas econômicas e sociais de redução da 

pobreza e desigualdade, resguardasse os direitos de propriedade e protegesse os direitos 

fundamentais dos cidadãos (BID, 2002).  

Nas economias latino-americanas também se assistiu a um período de ênfase na 

desregulamentação. Alavancada pelo destaque à época conferido à liberalização dos 

mercados e às chamadas políticas de competição, a reforma do setor público nestas 

economias, a partir de 1990, adotou como principais medidas o programa de 

privatização, a abertura econômica e reformas legislativas (FRITSCH, FRANCO, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 A expressão “Consenso de Washington”, criada por John Williamson em 1990, representava uma série 
de medidas de política econômica recomendadas pelo FMI para implementação nos países emergentes, 
com o intuito de acelerar seu desenvolvimento econômico. Tais medidas contemplavam dez normas, a 
saber: o estabelecimento de uma disciplina fiscal, a priorização do gasto público em educação e saúde, a 
condução de uma reforma tributária orientada pela simplificação dos impostos, o estabelecimento de 
taxas de juros positivas determinadas pelo mercado, a manutenção do câmbio em bases competitivas, o 
desenvolvimento de políticas liberais de comércio, uma maior abertura ao investimento estrangeiro, a 
privatização de empresas públicas, a condução de uma profunda desregulamentação e, por último, a 
garantia de proteção dos direitos de propriedade (WILLIAMSON, 2004, BID, 2002, WILLIAMSON, 
1993). 
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1992). A redução do papel do Estado na economia foi estimulada, principalmente, pelo 

esgotamento da capacidade de investimento estatal, pela necessidade de diminuir os 

gastos públicos, pelo crescente entusiasmo pelas soluções de mercado e pelo 

progressivo desencantamento com a intervenção do Estado (NOVAES, 2000).  

Todavia, verificou-se uma crescente onda de questionamentos dos princípios da 

integração financeira global e do livre-comércio (KRUGMAN, 2000, EVANS, 2000, 

EVANS, 1997, RODRIK, 1997), uma vez que não estavam sendo cumpridas as 

promessas de maior crescimento econômico e igualdade social, o que tornou vulnerável 

o próprio ideário do livre mercado e ajudou a reiterar a necessidade de regulações 

nacionais.  

Assim é que, em meados da década de 1990, observa-se um refluxo em direção 

a um novo marco institucional, em que a desregulamentação cede lugar à regulação e a 

um maior interesse pela adoção de novos instrumentos de políticas públicas pró-

eficiência (LAFFONT, TIROLE, 1993).  

Tais instrumentos compreendem, entre outros, mecanismos de incentivo 

orientados pelo mercado, desenhados com vistas à regulação da atividade privada em 

áreas de interesse público outrora assistidas com a participação direta do Estado. Assim, 

indústrias consideradas monopólios naturais experimentaram, pela segunda vez, uma 

substancial mudança institucional. A revisão crítica da forma tradicional de regulação 

desses monopólios – públicos ou privados – deu origem a regimes regulatórios que 

permitissem introduzir incentivos à eficiência e surgiram propostas de reestruturação da 

organização industrial (JOSKOW, 2006b, BALDWIN, CAVE, 1999, ARMSTRONG et 

al., 1994, JOSKOW, SCHMALENSEE, 1986), com o objetivo de aumentar a 

concorrência nestas atividades, mas sem prejuízo do compromisso com o marco 

institucional da regulação.     

 Essa perspectiva mais ampla de revisão das atribuições do Estado no 

financiamento da infraestrutura dos serviços públicos, produziu profundas 

transformações nas indústrias de óleo e gás natural, conduzindo a mudanças 

institucionais que buscaram introduzir pressões competitivas naqueles segmentos em 

que a concorrência fosse entendida como viável (SALGADO, 2003, KRAUSE, PINTO 

Jr., 2001). A partir daí o Estado começou a retirar-se da função de produtor de bens e 

serviços e passou a atuar como agente regulador da indústria. 

As reformas institucionais contribuíram, portanto, para a mudança de percepção 

do papel que o Estado deveria assumir na economia, passando de produtor de bens e 
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serviços para agente regulador da indústria (OCDE, 2008, PEREIRA, 1997, POSSAS et 

al., 1997).  

A regulação nas indústrias de infraestrutura está apresentada com mais detalhes 

no Anexo I desta tese. 

 

3.2.  Mecanismos de Formação de Preços do Gás Natural 

3.2.1  Princípios Gerais 

Como qualquer produto, os preços do gás em um mercado competitivo são 

determinados pelo balanço entre oferta e demanda. A diferença fundamental entre a 

precificação no monopólio e no mercado competitivo de gás é que, em um livre 

mercado funcionando plenamente, só existe um preço de mercado que prevalece para o 

produto em uma determinada localidade. Um monopólio, ao contrário, pode determinar 

o preço de modo discriminatório para cada consumidor final de acordo com as 

características de sua demanda. Onde não existem restrições de capacidade no duto, as 

diferenças nos preços de mercado entre as regiões, em um mercado verdadeiramente 

competitivo, devem refletir o custo verdadeiro da movimentação de gás entre as 

localidades (IEA, 1998).  

O custo do transporte é determinado tanto pela tarifa regulada, quanto pelo 

mercado secundário9, onde a comercialização de capacidade secundária é permitida 

(como no caso da América do Norte e da Grã-Bretanha). Nas regiões em que a 

competição através do acesso de terceiros à infraestrutura está restrita ao sistema de 

transporte a alta pressão (como ocorre nos EUA), o mercado estabelece o preço de 

varejo do gás entregue aos grandes consumidores finais supridos diretamente do sistema 

de transporte e o preço atacadista no city-gate até as companhias distribuidoras locais. A 

política de precificação destas distribuidoras e o controle de preço impostos pelos 

reguladores nacionais ou locais irão determinar o mark-up (margem bruta) no preço do 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Mercado secundário é o ambiente de negociação de contratos de comercialização de gás ou de serviços 
de transporte adquiridos no mercado primário. Neste mercado negocia-se a revenda parcial ou total de 
contratos interruptíveis e contratos firmes (que podem ser revendidos como contratos interruptíveis) 
adquiridos no mercado primário (TUJEEHUT, 2006). Ou seja, as transações secundárias se referem à 
negociação de contratos firmados anteriormente, enquanto as transações primárias se referem aos 
contratos firmados pela primeira vez. Além do direito dos agentes de revenderem livremente os contratos 
de comercialização de gás e de serviço de transporte adquiridos no mercado primário, a formação do 
mercado secundário depende de uma série de fatores, dentre os quais se destacam: (i) a concentração de 
um grande número de agentes interessados na comercialização de gás e serviços de transporte nos pontos 
de comercialização; (ii) a existência de um mercado líquido de gás; e (iii) o desenvolvimento de um 
mercado de curto prazo que viabilize a elevação do volume de contratos de gás e de serviços de transporte 
comercializados na indústria (TUJEEHUT, 2006). 
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city-gate e a estrutura de preços de revenda para os consumidores das distribuidoras. Já 

nas regiões em que a competição é estendida a todos os consumidores varejistas, como 

na Grã-Bretanha, os preços dos usuários finais tenderão a refletir o preço no mercado 

atacadista (na boca do poço, costa ou fronteira), somados aos custos de transporte e 

distribuição (incluindo qualquer custo de serviço ao consumidor) para cada localidade 

de consumidor final (IEA, 1998). 

 

3.2.2  Modelos de Precificação nos Mercados Gasíferos  

Historicamente, o comércio internacional de gás natural era bastante limitado, 

uma vez que o gás era produzido e consumido localmente ou regionalmente, devido em 

grande medida a seus elevados custos de transporte e distribuição, os quais facilmente 

ultrapassavam 50% dos custos totais da cadeia de valor do gás e em alguns casos 

chegavam a representar mais de 60% (EIA, 2014a, IEA, 2014, GANDOLPHE et al., 

2003, ALVEAL, ALMEIDA, 2002).  

Assim, as formas de contratação em cada um dos maiores mercados regionais 

evoluíram independentemente uma das outras e não havia razão para que as estruturas 

de preços estivessem ligadas, uma vez que o gás não era uma commodity 

comercializada internacionalmente como o petróleo (MELLING, 2010). 

Analogamente, embora o crescente comércio de GNL venha aumentando a 

interconexão entre os mercados regionais de gás natural – para dados de 2015, por 

exemplo, a comercialização de GNL representou aproximadamente 33% das 

exportações mundiais de gás natural (BP, 2016a) –, seus preços continuam sendo 

estabelecidos através de diferentes mecanismos, existindo, portanto, diferentes preços 

de referência regionais.   

Como resultado, dependendo do grau de regulação de cada região, da 

competitividade do mercado e de sua liquidez, os mecanismos de preços do gás variam, 

de maneira geral, desde preços regulados estabelecidos pelos governos, usualmente 

baseados em custo dos serviços (cost-plus); preços indexados a combustíveis substitutos 

(em geral, derivados do petróleo); até a formação de preços spot – à vista – em 

mercados de gás competitivos. 

Em países ou regiões onde a indústria de gás natural é incipiente, comumente se 

observa a adoção de regulação em seus preços (IEA, 1998, VISCUSI et al., 1997, 

JOSKOW, NOLL, 1981). Tal regulação, baseada no modelo de custos dos serviços, visa 

incentivar o desenvolvimento da indústria, assegurando uma taxa de retorno que é 
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permitida à empresa obter, ao mesmo tempo em que busca evitar a cobrança de preços 

abusivos (JOSKOW, 2006a, VISCUSI et al., 1997, LAFFONT, TIROLE, 1993). Em 

indústrias verticalmente integradas, por exemplo, característica muito observada em 

mercados pouco maduros, os preços ao consumidor final costumam ser regulados pelo 

governo, a fim de se evitar o exercício de poder de mercado por parte do monopolista 

(JOSKOW, 2006a, POSNER, 1999, VISCUSI et al., 1997, LAFFONT, TIROLE, 

1993). Vale dizer que o grau de maturidade do mercado está associado à amortização 

dos investimentos na rede física de transporte, com a simultânea consolidação de um 

mercado capilarizado de gás.  

Conforme a indústria se torna mais madura, diminui a necessidade de se 

controlar os preços do gás natural, ao menos em alguns segmentos de sua cadeia de 

valor, e, no limite (mercados totalmente competitivos), sua comercialização é realizada 

com base nos preços formados no mercado spot (IEA, 1998, VISCUSI et al., 1997). 

Como será mais detalhado a seguir, em que pese os mercados de gás natural 

terem, tradicionalmente, regulado estruturas monopolísticas sem competição, o mercado 

de commodities baseado na comercialização spot deu a tônica do desenvolvimento da 

indústria de gás natural nos EUA, sendo seguido pelo Canadá e posteriormente pelo 

Reino Unido e Austrália, à medida que estes países desregularam substancialmente seus 

mercados de gás natural, o que abriu caminho para o modelo de precificação 

competitivo – a chamada competição gás-gás (EIA, 2014a).  

 

3.2.2.1 Metodologia Cost-Plus Contracts  

O regime regulatório adotado nas indústrias monopolistas foi a tradicional 

regulação pelo custo dos serviços, segundo a qual cabe ao regulador estabelecer uma 

taxa de retorno ‘justa’ sobre o capital, que é permitida à firma regulada obter (EIA, 

2014a, ENERGY CHARTER SECRETARIAT, 2007).  

Este regime, ou uma versão modificada dele, foi amplamente praticado nas 

indústrias reguladas dos EUA e na maior parte dos países europeus até a década de 1960 

(ENERGY CHARTER SECRETARIAT, 2007, BALDWIN, CAVE, 1999, KAHN, 

1970) e, assim, os preços do gás natural cobrados aos consumidores finais eram 

controlados pelo Estado de acordo com esta metodologia, a qual segue uma abordagem 

de precificação baseada na 'ótica do produtor'.  

Conforme esta metodologia, o preço do gás natural ao consumidor final 

corresponde ao seu custo de aquisição acrescido de uma taxa mínima de retorno sobre o 
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capital investido (mark-up). Isto, é: Pvenda = Pcommodity + Ptransporte + µ. Estabelece-se, pois, 

um preço mínimo de venda correspondente à soma dos custos incorridos pelas 

companhias distribuidoras até a oferta do gás ao consumidor final. 

Era permitido à firma regulada cobrar preços que cobririam seus custos 

operacionais e que lhe forneceriam uma taxa de retorno justa sobre o valor do seu 

capital depreciável, taxa esta suficiente para manter o interesse dos investidores em 

substituir ou expandir os ativos da firma (BALDWIN, CAVE, 1999). Esse método de 

regulação garantia que a firma cobrisse seus custos, mas não a fornecia nenhum forte 

incentivo para manter esses custos baixos (BALDWIN, CAVE, 1999, VISCUSI et al., 

1997). 

Como o regime que vigorava era o de monopólio natural, imaginava-se que a 

trajetória de expansão do porte das firmas seria suficiente para assegurar ganhos de 

eficiência, o que direcionou o objetivo da regulação para a equidade, a fim de se evitar o 

abuso do poder de mercado. A regulação do monopólio natural, portanto, seria para fins 

distributivos, realizada segundo o espírito das leis antitrustes que combatem os abusos 

do poder de mercado. 

Na tentativa de encorajar eficiência, alguns reguladores estaduais nos EUA 

adotaram a prática de “revisões prudentes”, que avaliavam se um investimento era 

necessário. Se o investimento não fosse útil, o regulador não permitiria que o mesmo 

entrasse no cálculo da taxa de retorno (GREEN, PARDINA,1999). 

Uma segunda característica do regime que pode proporcionar às firmas um 

incentivo à eficiência eram as “defasagens regulatórias”. Como a fixação de novas taxas 

foi atrasada por um tempo muito longo, as firmas foram forçadas a continuar com seus 

preços anteriores durante anos. Ou seja, como os aumentos de custos não eram 

rapidamente transferidos para os preços, a firma teria um incentivo para manter custos 

baixos (VISCUSI et al., 1997, RESENDE, 1997, LAFFONT, TIROLE, 1993).  

Apesar desses efeitos positivos de uma defasagem regulatória, contudo, há a 

possibilidade de surgimento do efeito ratchet, em função do qual, à medida que o 

período de revisão tarifária se aproxime, menores serão os incentivos para a redução de 

custos. Nesse sentido, a firma regulada se interessará em indicar um nível de eficiência 

menor, de modo a induzir níveis tarifários mais elevados no próximo processo de 

revisão (RESENDE, 1997). 

O regime cost-plus é hoje considerado, no entanto, um esquema de incentivo de 

baixo impacto, pois as firmas, com uma taxa de retorno fixa, não têm incentivos para a 
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redução de custos no longo prazo, já que não poderiam se apropriar dos benefícios de 

tal comportamento, comprometendo a eficiência produtiva da firma regulada 

(LAFFONT, TIROLE, 1993). Há ainda, sob o ponto de vista estático, incentivos a 

gastos desnecessários: as firmas maximizadoras de lucro sujeitas ao cost-plus tenderiam 

a utilizar excessivamente o fator capital, efeito conhecido como Averch-Johnson 

(VISCUSI et al., 1997, AVERCH, JOHNSON, 1962). De modo que, em todo o mundo, 

o abandono do regime de monopólio natural foi sucedido pela substituição dos 

esquemas de incentivo de baixo impacto por mecanismos pró-eficiência – os esquemas 

de incentivo de alto impacto (BALDWIN, CAVE, 1999). 

 

3.2.2.2 Precificação do Gás Natural Indexada ao Óleo e Netback Market Value  

Ao contrário da precificação pelo custo do serviço prevalecente até então para os 

preços do gás, a Holanda estabeleceu, em 1962, em seus contratos, um novo conceito de 

precificação para o gás natural que passou a ser adotado nos contratos de compra e 

venda de gás europeus (Gas Sale & Purchase Agreements – GSAs) e, posteriormente, 

com produtores mais distantes (ENERGY CHARTER SECRETARIAT, 2007). 

Este novo conceito que se tornou dominante nas trocas internacionais de gás foi 

a indexação de seus preços ao preço dos combustíveis substitutos, conhecido como 

indexação ao óleo. O mecanismo de indexação ao óleo se originou, pois, na Europa na 

década de 60 e se espalhou pela Ásia e norte da África. Nesta época, todo o continente 

europeu estava em um processo de substituição de energia entre carvão e gasóleo para 

aquecimento das residências, logo, neste segmento, o gasóleo foi escolhido como preço 

de referência para o gás natural. Já o gás para uso industrial e geração elétrica era 

usualmente precificado relativamente a um ou mais tipos de óleo combustível, com o 

óleo combustível de baixo enxofre sendo o mais comum (MELLING, 2010).  

Foi então neste período que o comércio internacional de gás natural começou a 

se desenvolver na Europa, com a Holanda iniciando as negociações para exportar 

substanciais volumes extraídos do campo gigante de Groningen para a Alemanha, 

Bélgica e França via gasodutos, o que foi seguido pelas exportações de GNL da Argélia, 

pelas exportações via dutos da Rússia para o leste europeu e, na década seguinte, da 

Noruega para o noroeste do continente, a partir das descobertas de gás natural no Mar 

do Norte como subproduto da busca por óleo (ENERGY CHARTER SECRETARIAT, 

2007).  
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Os preços do gás eram renegociados periodicamente, sendo afetados pela 

distância entre a fronteira da Holanda até os usuários finais, bem como pela capacidade 

de estocagem de cada país, a qual começou a evoluir na década de 70 (MELLING, 

2010). 

Ao mesmo tempo, o primeiro contrato de oferta de GNL entre Argélia, França e 

o Reino Unido, firmado em 1964, introduziu essa nova tecnologia ao mercado com 

preços indexados ao óleo em contratos de longo prazo (ALGERIA EMBASSY, 2015). 

Mas levou algumas décadas até que o GNL começasse a contribuir para tornar os 

mercados de gás natural mais flexíveis e líquidos. Em termos globais, a oferta de GNL 

cresceu de 3,0 bilhões de m3 em 1970 para 338,3 bilhões de m3 em 2015 (BP, 2016a).  

O crescimento dos mercados gasíferos da Europa, Ásia e África se baseou, 

portanto, no aumento do fluxo internacional de gás natural contratado com indexação 

aos preços dos derivados de petróleo, tanto nas entregas via gasodutos, quanto via GNL 

(MELLING, 2010). 

Nestes contratos em que o gás é indexado a uma cesta de óleos, o princípio 

subjacente é o de que a competição de preços com os combustíveis alternativos se dará 

no ponto de queima do gás – o ponto final no qual o gás natural é usado para consumo 

pelos consumidores residenciais, industriais e comerciais (MELLING, 2010, ENERGY 

CHARTER SECRETARIAT, 2007). Ou seja, o preço é estabelecido de acordo com a 

competição entre os combustíveis em cada setor do mercado10. Esta abordagem ficou 

conhecida como Netback Market Value, o qual segue uma precificação baseada na 'ótica 

do consumidor'.  

Diferentemente da metodologia cost-plus, que é aditiva, a abordagem netback é 

subtrativa. A precificação cost-plus começa com os custos de produção, aos quais são 

adicionados os custos de transporte, despesas gerais e margem de lucro, para então se 

alcançar os preços de venda. Ou seja, constitui-se uma agregação de custos ao longo da 

cadeia. Já a precificação netback começa com o valor que o gás deveria ter para 

competir com os combustíveis substitutos em cada segmento de mercado e, em seguida, 

são deduzidos os custos de transporte, despesas gerais e margem de lucro, para então se 

alcançar o valor netback no ponto de venda.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Este novo conceito holandês de precificação de gás foi estabelecido em 1962 em nota do Ministro da 
Economia Jan Willem de Pous, e se tornou conhecido à época como “Nota de Pous” (ENERGY 
CHARTER SECRETARIAT, 2007). 
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De acordo com esta ótica, o preço de compra do gás é estabelecido conforme o 

seu preço de reserva, isto é, o preço máximo que os consumidores estão dispostos a 

pagar para consumir o gás natural e não um combustível substituto (VARIAN, 1996). 

Considera-se, portanto, a disposição do consumidor para substituir o combustível 

normalmente utilizado tendo em vista a competitividade econômica do gás natural e sua 

equivalência energética (IEA, 1998).  

Uma vez que o gás para fins energéticos pode ser substituído por diferentes 

combustíveis e fontes de geração, os quais possuem distintos custos, o netback value do 

gás, isto é, o preço que resulta no mesmo custo de fornecimento do serviço energético, 

em comparação com o combustível e a planta industrial substitutos, dependerá da fonte 

alternativa que será utilizada.  

O valor netback pode ser calculado em diferentes etapas da cadeia produtiva do 

gás natural. No ponto de transmissão ou fronteira (no caso de o gás ser importado), o 

netback value é definido como (IEA, 1998):  

Netback = PC + ΔK – CT – CE – I 

onde: 

PC = preço de entrega do combustível alternativo de menor custo para o consumidor 

(incluindo taxas ou ajustado para diferenças na eficiência ou custo de se atingir padrões 

ambientais)11; 

ΔK = diferencial de custo de capital na utilização do combustível alternativo; 

CT= custo de transporte no ponto de transmissão ao consumidor; 

CE= custo de estoque de gás para atender às flutuações da demanda diária ou sazonal; e 

I= tributos existentes sobre o gás natural. 

 

No caso de regiões onde a indústria é verticalmente integrada e então os serviços 

de produção, transporte e distribuição aos consumidores finais são fornecidos por uma 

única empresa, os preços podem ser formados tanto pela metodologia cost-plus, quanto 

pela abordagem netback value ou ainda uma combinação de ambas.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 De forma mais precisa, este preço deve ser multiplicado pela eficiência de conversão energia 
final/energia útil, uma vez que o consumidor compara o custo que percebe com o serviço energético (o 
qual é dado pelo preço do energético final multiplicado pelo rendimento de conversão). O preço é então 
dado em base energética. 
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Se for utilizado o netback value, este será formado no ponto de consumo, sendo 

definido por: Netback = PC + ΔK. 

Conforme IEA (1998), existem três netback value médios distintos 

correspondentes a três tipos de consumidores que atribuem ao gás valores diferentes, 

quais sejam: os consumidores de gás existentes, os novos consumidores de energia e os 

consumidores de combustíveis alternativos sem capacidade dual de queima, ou seja, 

sem poder de escolha do combustível que será utilizado, uma vez construída a planta.  

Os consumidores que já utilizam o gás natural possuem o maior netback, pois, 

ao escolherem substituir o gás natural, incorrerão não apenas no custo do combustível 

alternativo, mas também nos custos relacionados à construção de uma nova planta 

industrial adaptada para o novo energético, tornando mais alta a disposição a pagar pelo 

uso do gás natural por parte destes consumidores. 

Os novos usuários de energia possuem um netback mais baixo que o grupo 

anterior uma vez que ainda não incorreram em investimentos em plantas industriais, 

nem para a utilização de gás natural, nem para a utilização de qualquer outro 

combustível, tendo, portanto, menos a perder com o uso de um combustível alternativo. 

Já os consumidores de combustíveis alternativos são os que possuem menor 

netback value médio, pois se quiserem utilizar o gás natural perderão os investimentos 

já realizados nas plantas em operação que utilizam o combustível alternativo, além de 

incorrer em custos de construção de uma nova planta industrial adaptada para o gás 

natural. 

Em última análise, o preço base negociado para o gás natural corresponderá a 

um nível entre o maior e o menor dos três valores, ponderado pelas diferentes categorias 

de consumidores finais, de forma a que o preço mínimo seja suficiente para cobrir os 

custos incorridos e remunerar o capital investido e o preço máximo seja suficiente para 

garantir a competitividade do gás natural, evitando perda de participação no mercado 

(market-share).  

Esquematicamente: 
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Figura 3.1. Preços do Gás Natural Aplicados a Diferentes Usuários. 
Fonte: Adaptação de IEA (1998).  

 

A primeira coluna representa a disposição a pagar pelo gás natural dos três 

diferentes tipos de consumidores, enquanto a segunda coluna discrimina os diferentes 

componentes de custos do gás natural presentes em sua cadeia de valor. 

Preços estabelecidos acima do preço máximo estimulam a conversão de plantas 

a gás para utilizar combustíveis substitutos e preços abaixo do preço máximo tanto 

podem atrair novos consumidores de energia, quanto incentivar a utilização do gás por 

parte dos consumidores já existentes. 

Assim é que a lógica de formação de preços do gás natural deve obedecer às 

seguintes restrições básicas: (i) permitir aos produtores, transportadores e distribuidores 

remunerar seus investimentos em infraestrutura de produção, transporte, estocagem e 

distribuição e, no caso do GNL, também cobrir os custos de regaseificação; e (ii) 

permitir aos consumidores finais substituir de forma competitiva as fontes de energia 

utilizadas (PERCEBOIS, 1998).  
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3.2.2.3 A Formação de Preços nos Mercados Spots 

No mecanismo de formação de preços no mercado spot – à vista, o preço é 

determinado pelo balanço das condições de oferta e demanda de gás natural, também 

conhecido como competição gás-gás, e pode ser comercializado em uma variedade de 

períodos distintos (diário, mensal, anual ou outros períodos) (EIA, 2014a, IEA, 2013a, 

ENERGY CHARTER SECRETARIAT, 2007).           

Como será cuidadosamente detalhado nesta tese, em particular durante a análise 

da evolução do mercado de gás europeu, o crescimento das negociações contratuais no 

mercado de curto prazo possibilitou o surgimento de locais físicos na rede de transporte 

onde se concentram as transações de compra e venda de gás. Estes locais, chamados de 

hubs, são os entroncamentos de interconexão entre os gasodutos de transporte e neles é 

possível o comércio de gás com origem em diferentes locais de produção. Ou seja, o 

hub é um ponto de transferência física, no qual vários gasodutos se conectam e 

múltiplos participantes vendem serviços. É possível o redirecionamento de um 

determinado volume de gás natural de um gasoduto para outro, sendo permitido aos 

agentes adquirir gás de diversas fontes independentes, bem como transportá-lo a vários 

mercados (HEATHER, 2012, JURIS, 1998). Em geral, os hubs são operados pelas 

próprias firmas proprietárias dos gasodutos que se interconectam em determinado ponto 

de comercialização.  

Com o desenvolvimento do mercado spot, alguns hubs se transformaram em 

centros de comercialização, caracterizados por permitir que os agentes comercializem 

gás em um espaço físico mais amplo, que pode incluir mais de um hub. Esses centros 

têm ampliado o escopo dos serviços oferecidos: além da transferência física de gás entre 

diferentes sistemas a partir da interconexão entre os dutos, podem ser oferecidos 

serviços de estocagem, balanceamento do sistema para cobrir os desequilíbrios 

temporários entre oferta e demanda, despacho de gás, entre outros (JURIS, 1998), bem 

como serviços administrativos que visam facilitar o transporte e/ou a mudança de 

propriedade do gás natural (EIA, 2004). 

Com a presença dos centros de comercialização, pode-se prescindir da 

contratação de gás e capacidade de transporte desde um ponto fixo de produção até um 

local fixo de consumo, possibilitando aos transportadores combinar rotas de oferta 

através de diferentes centros de comercialização, a fim de diversificar os riscos e reduzir 

os custos (ANP, 2012, EIA, 2009b, JURIS, 1998). 
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A formação de preços spot, baseada na precificação no hub, foi desenvolvida 

nos anos 80 no mercado competitivo dos EUA (onde o Henry Hub se consolidou como 

o principal e mais desenvolvido hub) e, na década seguinte, com a introdução de um 

mercado liberalizado no Reino Unido, a indústria deste país também começou a 

desenvolver centros de comercialização de gás baseados no modelo americano (EIA, 

2014a, IEA, 1998).  

Foi, contudo, no início dos anos 2000 que este modelo de precificação spot 

começou a se disseminar no continente europeu a partir das interconexões de dutos com 

o Reino Unido. Em razão da construção de duas linhas de transporte conectando o 

mercado britânico à Europa continental e da liquidez apresentada, o hub do Reino 

Unido (National Balancing Point) passou a influenciar fortemente os hubs continentais 

(HEATHER, 2012, STERN, ROGERS, 2011, ENERGY CHARTER SECRETARIAT, 

2007). 

O modelo de precificação nos hubs coexiste, desde então, com a indexação ao 

óleo, dominante no continente europeu até o início desta década (IGU, 2015a, EIA, 

2014a, HEATHER, 2012, STERN, ROGERS, 2011). Não obstante, embora os 

mercados spot tenham se desenvolvido desde 1995, e sejam atualmente a referência de 

preços quase exclusiva do Reino Unido, ainda existem, em percentagem declinante 

(cerca de 10%), contratos de compra e venda de gás com preços indexados ao óleo, 

seguindo os princípios de precificação desenvolvidos nas vendas de gás do Mar do 

Norte (MELLING, 2010). 

Os EUA e o noroeste europeu fornecem os melhores exemplos de mercados de 

gás natural spot e futuro, com o desenvolvimento de contratos de compra e venda de 

gás, de curto, médio e longo prazo que refletem os preços de mercado do gás, 

resultantes das condições de oferta e demanda. Este mecanismo é comum tanto na 

comercialização por meio de dutos, quanto via GNL, e, à medida que aumenta o 

comércio de gás internacional, tal mecanismo têm crescentemente influenciado a 

precificação do gás em termos mundiais (MELLING, 2010). 

De acordo com IGU (2015a), para dados de 2014, a precificação spot já 

representa a maior fatia do mercado mundial de gás: do total de consumo mundial de 

cerca de 3,5 trilhões de m3, a competição gás-gás já tem uma participação de 43%, 

dominada pela América do Norte (936 bilhões de m3), seguida pela Europa (292 bilhões 

de m3) e antiga União Soviética (144 bilhões de m3). A competição gás-gás pode ser 
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observada atualmente em 46 países (embora com algumas diferenças entre eles), e em 

todas as regiões, exceto na África.  

Na Europa, o movimento em direção ao aumento da competição gás-gás nos 

contratos de compra e venda de gás, levou ao incremento deste tipo de precificação de 

15% em 2005, quando a indexação ao óleo representava 78%, para 61% em 2014, 

quando a indexação ao óleo declinou para 32% (IGU, 2015a). Essas mudanças 

resultaram de vários fatores ao longo dos últimos anos, a saber: declínio no volume de 

gás importado sob os contratos tradicionais indexados ao óleo, sendo substituídos por 

importações de gás spot e aumento nos volumes comercializados nos hubs, seguido pela 

finalização de contratos indexados ao óleo ou renegociação de termos para incluir uma 

proporção de preços spot, ou mesmo um movimento para 100% de preço no hub, e, em 

alguns casos, uma redução nos níveis de take-or-pay12 (IGU, 2015a, EIA, 2014a, 

GOLDTHAU, 2013, IEA, 2012b, HUGHES, 2011). As renegociações também têm 

introduzido fórmulas híbridas em que a indexação ao óleo é parcialmente mantida, mas 

dentro de uma faixa de preços estabelecida pelos preços no hub. 

Vale dizer, contudo, que as mudanças nos mecanismos de formação de preços 

na Europa não foram uniformes dentro da região. Conforme IGU (2015a), o noroeste 

europeu 13  observou a mudança mais profunda, com uma reversão completa da 

indexação ao óleo de 72% em 2005 (e 28% na competição gás-gás), para 12% em 2014 

(e 88% na competição gás-gás), como resultado principalmente do aumento da 

comercialização no hub e das renegociações de contratos. A Europa Central14, mais 

recentemente, também tem visto mudanças significativas: a indexação ao óleo declinou 

de 85% em 2005 para 32% em 2014, enquanto a competição gás-gás aumentou de quase 

zero em 2005 para mais de 50% em 2014, refletindo principalmente o aumento nas 

importações de gás spot, alguma reexportação da Alemanha e elementos de 

renegociação nos contratos. Também ocorreram mudanças importantes na região do 

Mediterrâneo15, onde a indexação ao óleo declinou de 100% em 2005 para cerca de 

64% em 2014, com a competição gás-gás aumentando de zero para 27%, devido em 

grande medida às importações spot de GNL e às mudanças nas importações por dutos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Os contratos take-or-pay garantem que uma quantidade mínima de gás seja paga pelo comprador por 
um preço previamente estabelecido, mesmo se o volume de gás contratado não for integralmente retirado 
no momento do fornecimento físico, protegendo, assim, o produtor (MELLING, 2010). 
13 Composto por: Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Irlanda, Holanda e Reino Unido. 
14 Áustria, República Tcheca, Hungria, Polônia, Eslováquia e Suíça. 
15 Grécia, Itália, Portugal, Espanha e Turquia. 
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dentro da Itália, resultantes de renegociação contratual. No sudeste europeu16, por sua 

vez, apenas 4% dos contratos apresentam preços formados com base na competição gás-

gás. 

Enquanto a indexação ao óleo tem perdido participação na Europa e, em menor 

medida, na Ásia Pacífico, este modelo de precificação aumentou sua penetração na Ásia 

de 35% para 45% entre 2005 e 2014, devido ao aumento das importações chinesas de 

GNL indexadas ao óleo e de gás via dutos do Turcomenistão, juntamente com a reforma 

dos preços domésticos em duas províncias chinesas e a mudança na precificação do 

GNL do Catar enviado à Índia (IGU, 2015a). 

Assim, a parcela do gás indexada ao óleo possui hoje participação de 17% no 

total do consumo mundial de gás e é observada predominantemente na Ásia-Pacífico 

(230 bilhões de m3), Europa (153 bilhões de m3) e Ásia (130 bilhões de m3), estando 

presente em cerca de 60 países e em todas as regiões, exceto na América do Norte 

(IGU, 2015a). 

IGU (2015a) aponta também a existência de outras modalidades de formação de 

preços do gás natural, além das já discutidas Custo do Serviço, Indexação ao Óleo e 

baseadas na Competição Gás-Gás. São elas, principalmente: Monopólio Bilateral, 

Regulação Social e Política e Regulação Abaixo do Custo. 

No caso do Monopólio Bilateral, o preço é determinado por acordos bilaterais 

entre um grande vendedor e um grande comprador, sendo estabelecido por um período 

de tempo fixo, em geral de 1 (um) ano. Frequentemente este arranjo é ao nível de 

governo ou de firma de propriedade estatal. Tipicamente, existe um único comprador ou 

vendedor dominante, pelo menos de um lado da transação, o que distingue esta 

modalidade da competição gás-gás, onde existem vários compradores e vendedores. 

Na Regulação Social e Política, o preço é estabelecido em geral por um ministro, 

sob uma base social/política em resposta à necessidade de cobrir custos crescentes ou, 

por exemplo, de aumentar as receitas – é uma modalidade híbrida entre a regulação pelo 

custo do serviço e a regulação abaixo do custo. 

Já na Regulação Abaixo do Custo, o preço é reconhecidamente estabelecido 

abaixo do custo médio de produção e transporte de gás, frequentemente como uma 

forma de subsídio estatal à população. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Bósnia, Bulgária, Croácia, Romênia, Sérvia, Eslovênia e antiga República Iugoslava da Macedônia 
(FYROM). 
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Ainda conforme IGU (2015a), juntamente com a Regulação pelo Custo do 

Serviço, a Regulação Social e Política e a Regulação Abaixo do Custo representam 

cerca de 35% do total de consumo mundial de gás (um pouco de mais de 1.200 bilhões 

de m3), dentre os quais: (i) a Regulação pelo Custo do Serviço totaliza em torno de 400 

bilhões de m3 e está presente em cerca de 16 países, principalmente os países da antiga 

União Soviética (Rússia) e Ásia (China); (ii) a Regulação Social e Política totaliza 

aproximadamente 600 bilhões de m3 e é observada em 26 países, com o Oriente Médio 

dominando (Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos), seguido pela antiga União 

Soviética (Rússia) e Ásia Pacífico (Indonésia e Malásia); e (iii) a Regulação Abaixo do 

Custo representa um pouco mais de 230 bilhões de m3 do consumo mundial de gás e 

está presente em cerca de 13 países, principalmente antiga União Soviética 

(Casaquistão, Turcomenistão e Uzbequistão), África (Egito e Argélia) e América latina 

(Venezuela).  

Por seu turno, o Monopólio Bilateral totaliza 4% do consumo mundial de gás, 

cerca de 150 bilhões de m3, e está presente em 24 países, predominantemente Oriente 

Médio (Catar, Emirados Árabes Unidos e Israel), antiga União Soviética (Bielorússia), 

Ásia Pacífico (Indonésia e Malásia) e Europa (Turquia) (IGU, 2015a). 

  

3.3.  Mercado Internacional de Gás e a Lei do Preço Único 

3.3.1  Características Tradicionais dos Contratos de Comercialização de Gás Natural 

As diferenças regionais entre os mecanismos de preços podem ser explicadas, 

em alguma medida, pela existência de distintas características geológicas e de dotação 

de recursos entre as regiões. 

Até o final do século XX, por exemplo, tanto os EUA, quanto o Reino Unido, 

eram autossuficientes ou mesmo exportadores líquidos de gás natural. Grande parte das 

reservas nestes países localizava-se em campos de gás de tamanho pequeno e médio17, 

os quais podem ser explorados por um grande número de pequenos empreendimentos, 

favorecendo a competição (ENERGY CHARTER SECRETARIAT, 2007). Assim, os 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Nos EUA, os dez maiores campos (Marcellus Shale Area, Newark East (Barnett Shale), B-43 Area 
(Fayetteville Shale), San Juan Basin Gas Area, Haynesville Shale Unit, Pinedale, Carthage, Jonah, 
Wattenberg e Prudhoe Bay) respondem por 41% das reservas totais de gás natural (EIA, 2015a). Já no 
Reino Unido, a maior concentração de reservas de gás natural está na área de Shearwater-Elgin da Bacia 
Southern Gas, a qual contém cinco campos (Elgin, Franklin, Halley, Scoter e Shearwater) que possuem 
cerca de 39% das reservas totais  de gás natural do país (GOV.UK, 2015, EIA, 2014b).  
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governos puderam estabelecer um marco regulatório geral para a cadeia de valor do gás 

doméstico, deixando para o mercado as decisões sobre produção e comercialização. 

No continente europeu, a situação é significativamente diferente, uma vez que 

existe um pequeno número de grandes fornecedores e o monopólio ainda é a estrutura 

dominante. Os maiores consumidores de gás da região (Alemanha, Reino Unido, Itália, 

França, Holanda e Espanha) são altamente dependentes das importações dos grandes 

campos localizados na Rússia, Noruega, Holanda e Argélia18 (ENERGY CHARTER 

SECRETARIAT, 2007).   

Devido às grandes distâncias que o gás deveria percorrer e a consequente 

necessidade de construção de milhares de quilômetros de gasodutos, altamente capital-

intensivos e com longo prazo de maturação dos investimentos, os contratos de compra e 

venda de gás natural tipicamente firmados entre fornecedores e compradores foram 

desde o início os de longo prazo. Tais contratos incluíam cláusulas de obrigação de 

pagamento mínimo anual, conhecidas como Take-or-Pay ou Minimum Bill, geralmente 

significando 80% a 90% da quantidade contratada anual, independente da entrega 

efetiva do gás (MELLING, 2010).  

Cláusulas que protegem o comprador também foram estabelecidas, conhecidas 

como ship-or-pay, garantindo à firma transportadora e proprietária do duto a compra de 

determinado volume de gás natural a um preço previamente estabelecido. 

Maior flexibilidade no volume de entrega também estava presente nas 

negociações: contratos para entrega a longa distância foram estabelecidos entre 110% e 

115% da quantidade anual contratada (MELLING, 2010). Desta forma, compradores 

asseguravam o abastecimento de suas localidades e fornecedores se protegiam dos 

riscos dos investimentos.  

Contratos de longo prazo do tipo take-or-pay e ship-or-pay foram de suma 

importância para o desenvolvimento da indústria de gás natural, pois ajudaram a reduzir 

as incertezas e garantir os incentivos necessários à realização dos altos investimentos 

requeridos nas etapas de produção e de construção da infraestrutura de dutos. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Na Rússia, os três maiores campos (Yamburg, Urengoy e Medvezh'ye) estão localizados na região da 
Sibéria e respondem por cerca de 45% das reservas totais do país, de 32,3 trilhões de m3; na Noruega, o 
maior campo (Troll) possui cerca de 48% das reservas totais do país, de 1,9 trilhões de m3; na Holanda, o 
maior campo (Groningen) possui mais da metade das reservas totais do país, de 0,7 trilhões de m3; e, na 
Argélia, por sua vez, o maior campo (Hassi R'Mel) possui mais da metade das reservas totais do país, de 
4,5 trilhões de m3 (BP, 2016a, NAM, 2015, FACTPAGES, 2014, HYDROCARBONS, 2013).  
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Especificamente em relação ao GNL, até o desenvolvimento dos mercados spot, 

os termos contratuais de precificação do GNL na Europa continental também se 

baseavam na indexação ao óleo, com duas importantes diferenças: (i) os contratos 

frequentemente incluíam um custo adicional de transporte que refletia os custos do 

embarque; e (ii) a variação na flexibilidade do volume (95 a 100%) era menor do que as 

entregas via gasodutos (MELLING, 2010). Já o prazo de vigência dos contratos de 

comercialização de GNL eram similares aos firmados para a entrega por dutos, em geral 

em torno de vinte anos (MELLING, 2010).  

Interessa notar, contudo, que os tradicionais contratos de longo prazo de GNL 

estão mudando, com um aumento no número de contratos que incorporam opções de 

desvio da carga, permitindo ao comprador desviar seu carregamento de GNL, contanto 

que o novo destino não concorra com outras entregas do vendedor em terminais de 

importação específicos (EIA, 2014a). Em adição a estas cláusulas que permitem 

redestinação e revenda das cargas de GNL, os contratos de longo prazo estão usando 

cada vez mais esquemas de precificação híbridos, nos quais uma parcela dos volumes 

pode ser baseada na competição gás-gás (por exemplo, 10 a 30%) e o restante indexada 

ao óleo. Outra mudança é a inclusão de oportunidades para renegociação dos preços (a 

cada cinco anos, por exemplo) (EIA, 2014a). 

O crescimento do comércio mundial de GNL coincidiu com o crescimento dos 

mercados spot na Europa e, com as referidas mudanças contratuais que têm ocorrido 

nos anos recentes, estudos já apontam que uma proporção crescente da oferta de GNL 

europeia tem sido transacionada no curto e médio prazo (MELLING, 2010), com 

potencial de desvio das cargas para outros mercados (FATTOUH et al., 2015, EIA, 

2014a). No total das importações de gás europeias, que compreendem as importações 

por dutos e via GNL, 58% foram precificadas em base spot em 2014 (IGU, 2015a). 

Em termos globais, de acordo com IGU (2015a), 74% das importações mundiais 

de GNL (cerca de 240 bilhões de m3) estão sendo transacionadas com preços indexados 

ao óleo e são observadas em sua maior parte na Ásia Pacífico (Japão, Coréia e Taiwan), 

seguido pela Ásia (China e Índia) e Europa (principalmente Espanha, Turquia, França e 

Itália), enquanto 26% (cerca de 90 bilhões de m3) estão baseadas na competição gás-

gás, as quais podem ser divididas entre os países que já adotam este tipo de precificação 

em seus mercados domésticos, tais como Reino Unido, EUA, Canadá e México e todos 

os outros países que estão importando cargas de GNL spot e de curto prazo, sendo o 

Japão e a Coréia os mais representativos, mas também incluindo o Brasil e a Argentina. 
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3.3.2 A Lei do “Preço Único” e seu Alcance à Indústria de Gás Natural 

O desenvolvimento do mercado internacional de gás, contudo, ainda não foi 

suficiente para se alcançar a globalização da indústria de gás natural, como sinalizaram 

diversos autores (EIA, 2014a, MELLING 2010, GILARDONI, 2008, IEA, 1998). A 

indústria gasífera ainda permanece regionalizada, com os preços do gás sendo 

estabelecidos distintamente em cada mercado regional.  

Neste ponto, levanta-se o questionamento sobre a possibilidade de se alcançar 

um preço de referência mundial para o gás natural, da mesma forma do que existe com 

certa oscilação recente19 na indústria do petróleo. Nesta indústria, ainda que não haja 

um preço único para o petróleo, há um preço marcador, utilizado como referência para o 

comércio internacional. 

Isto é possível em razão de o mercado de petróleo ser unificado, hipótese 

originada em ADELMAN (1984) e confirmada por diversos autores (HAMMOUDEH 

et al., 2008, BACHMEIER, GRIFFIN, 2006, GULEN, 1999), cujos estudos observaram 

que os preços para vários tipos de óleo cru de diferentes partes do mundo se cointegram. 

Esta hipótese ficou conhecida como “Lei do Preço Único”. Esse preço único é gerado 

pelas oportunidades de arbitragem que aumentam ao longo do tempo devido a menores 

custos de transação (KLEIT, 2001). 

Assim, se o mercado de óleo é unificado, as oportunidades de arbitragem 

realinharão os preços de diferentes tipos de óleo cru, se esses preços divergirem em 

quantidades maiores do que a diferença referente às medidas físicas de qualidade (por 

exemplo, grau API e conteúdo de enxofre) e custos de transação. Essa conclusão é 

reforçada pelos resultados que indicam que os preços do óleo cru “corrigem o erro” 

mais rápido quando suas diferenças de preço excedem algum limite, o qual 

presumidamente representa os custos de arbitragem (FATTOUH, 2010b). 

De acordo com KAUFMANN (2011), se expectativas especulativas têm um 

papel significante na formação do preço, a lei do preço único pode quebrá-las. 

Especificamente, pode-se ver uma separação entre os preços do óleo cru nos mercados 

spot, onde é esperado que o comprador tome posse, e nos mercados futuros, onde um 

contrato pode ser comprado e vendido várias vezes antes de expirar. Ao longo do 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 A partir do início de 2011, os preços do Brent e do WTI se desatrelaram um do outro devido a uma 
série de circunstâncias que pressionaram para cima o preço do Brent e para baixo os preços do WTI. No 
caso do WTI, foi decisivo o forte aumento da produção de óleo não-convencional e as restrições de 
exportações de óleo cru por parte do governo americano, que vigoraram até dezembro de 2015 
(CONGRESS.GOV, 2015a, EIA, 2015b, DUESTERBERG et al., 2014, EIA, 2012b). 
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tempo, portanto, os preços de uma commodity em um mercado competitivo convergirão 

para um preço único, assumindo que não existem custos de transporte ou barreiras 

econômicas entre as localidades de oferta e demanda. Nesta lei, está implícita a 

habilidade para a comercialização não-discriminatória entre as localidades, permitindo 

que a arbitragem reduza as diferenças de preços entre essas localidades a diferenças de 

custos de transporte.  

É possível então derivar conclusões gerais a respeito do preço do petróleo 

através da análise de um marcador representativo, uma vez que todos os preços tendem 

a se unificar. Dessa forma, em virtude da maior acessibilidade a fontes de dados 

públicos e da maior transparência do mercado americano na comparação com o 

mercado do Brent, no Reino Unido, a literatura a respeito dos preços do petróleo 

privilegiou o uso do WTI (West Texas Intermediate)20 como marcador de referência21 

(SILVÉRIO, 2012).  

Enquanto o mercado de óleo fornece um excelente exemplo da convergência de 

preços entre as regiões, com as diferenças de preços sendo atribuídas primariamente a 

diferenças nos custos de transporte, os preços do gás natural exibem falta de 

convergência, com os movimentos de preços em uma região não necessariamente 

seguindo ou sendo seguidos pelos movimentos de preços em outras regiões, como pode 

ser observado nos gráficos 3.1 e 3.2 a seguir. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 O WTI é um petróleo leve com grau API entre 38 e 40 e cerca de 0,3% em peso de enxofre, cuja 
cotação diária no mercado spot reflete o preço dos barris entregues na cidade de Cushing, Oklahoma, nos 
EUA (PLATTS, 2015) 
21 Outro ponto que corrobora esse fenômeno está ligado ao tamanho do mercado financeiro associado ao 
WTI. Historicamente, o mercado futuro de petróleo no caso americano estabeleceu-se cinco anos antes da 
sua contraparte britânica e, com isso, o mercado futuro americano gozou de mais destaque e o volume de 
transações e de posições em aberto no mercado britânico foi historicamente inferior aos mesmos dados 
observados no mercado americano (SILVÉRIO, 2012). 
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Gráfico 3.1. Evolução dos preços do óleo cru: EUA (WTI), Europa (Brent) e Japão 
(JCC), no período de janeiro/1980-abril/2016. 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados de EIA (2016a) e PAJ (2016). 

 

 No gráfico acima fica clara a alta correlação entre os preços do petróleo no 

mercado internacional. Historicamente, as cotações do petróleo tipo Brent, negociado na 

bolsa de Londres, e do tipo WTI, negociado na bolsa de Nova Iorque, situavam-se em 

níveis muito próximos, com leve superioridade para o WTI22. Assim, até 2011, é 

possível observar uma elevada convergência no comportamento destes preços, 

incluindo o preço médio do petróleo bruto importado pelo Japão – Japan Customs-

cleared Crude (JCC), também conhecido como Japanese Crude Cocktail.  

A partir de 2011, no entanto, os preços do WTI e do Brent se descolaram um do 

outro, com o Brent sendo precificado cerca de 15% mais caro, chegando a alcançar uma 

diferença (spread) recorde de US$ 30,00/barril em relação ao WTI em setembro de 

2011 (EIA, 2012b). Isto se deveu a uma série de circunstâncias que geraram pressões de 

baixa sobre os preços do WTI e pressões altistas sobre o preço do Brent. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22  Isto ocorria em função de o sentido dos fluxos do óleo produzido ser da costa em direção ao Cushing 
(ponto de entrega dos contratos futuros do WTI), gerando um custo adicional de tarifa de transporte via 
gasoduto. Nos últimos anos, no entanto, devido ao elevado crescimento da produção nos EUA, o sentido 
do fluxo foi invertido. Todavia, ainda não se pode afirmar que os preços do WTI tenderão a ficar abaixo 
do Brent, pois a composição dos óleos nos EUA tornou-se mais leve, o que tende a levar a uma 
precificação a valores maiores em relação aos outros tipos de óleo (EIA, 2013a).!
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 De um lado, o elevado crescimento dos fluxos de óleo cru originários do Canadá e 

da elevação da produção de oil shale onshore nos Estados Unidos, especialmente do 

campo de Bakken, em Dakota do Norte, em direção a Cushing, no estado de Oklahoma, 

assim como, em um primeiro momento, a insuficiência de oleodutos existentes em 

Cushing para escoar o óleo em direção ao Golfo do México, geraram um acúmulo dos 

estoques de petróleo WTI e, consequentemente, uma sobreoferta deste produto, o que 

pressionou para baixo o preço do WTI, mas não causou impacto sobre os preços do 

Brent (ANP, 2013, EIA, 2012b). Somam-se a isso as restrições de exportação de óleo 

cru pelos EUA, inclusive quanto ao transporte interno por cabotagem, limitado pela Lei 

da Marinha Mercante vigente desde 1920 (P.L. 66-261), também conhecida como Jones 

Act (LEGAL INFORMATION INSTITUTE, 2015). Tais restrições a exportações 

dificultaram a utilização dos mecanismos de arbitragem23. Esses fatores fizeram com 

que o barril do tipo WTI passasse a ser negociado com um grande desconto frente ao 

barril europeu.  

De outro lado, pressões de alta sobre o preço do Brent foram causadas por 

fatores, tais como: a interrupção na produção em campos localizados no Mar do Norte, 

especialmente o de Buzzard no Reino Unido; o banimento europeu ao petróleo da Síria; 

a interrupção na produção da Líbia, em virtude da guerra civil; a declaração da Nigéria 

de estado de force majeure24, em razão dos vazamentos e incêndios ocorridos no país 

em junho de 2012; e o elevado crescimento da demanda chinesa (EIA, 2013a, ANP, 

2013). 

Outros fatores de natureza econômica e geopolítica que influenciaram o 

comportamento dos preços internacionais do petróleo a partir de 2011, especialmente 

em 2012 e 2013, afetando em maior ou menor medida as flutuações de preços e o 

spread entre o WTI e o Brent estão relacionados às tensões entre o Irã e o Ocidente; ao 

cenário energético dos EUA, com a consolidação da produção não convencional; à 

posição da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) na oferta global de 

petróleo; ao aumento da concentração de mercado das empresas que atuam na área de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Diante do novo ambiente do mercado de óleo nos EUA, que era altamente deficitário (importador) e 
passou a apresentar sobre-oferta, devido aos elevados volumes de produção de óleo não-convencional, o 
banimento americano às exportações de óleo cru passou a ser fortemente questionado e, finalmente, após 
40 anos em vigência, o Congresso americano revogou o banimento às exportações em dezembro de 2015 
com a Lei H.R.2029 (CONGRESS.GOV, 2015a, CONGRESS.GOV, 2015b, EIA, 2015b, 
DUESTERBERG et al., 2014).   
24 A cláusula de force majeure permite a suspensão de obrigações contratuais, como o fornecimento de 
petróleo e de gás, após acontecimentos imprevistos, sem que a empresa que se utilizou desta cláusula seja 
penalizada (ANP, 2013). 
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exploração e produção de petróleo; à crise na zona do euro e seus reflexos na indústria 

de energia; e ao desempenho econômico de grandes consumidores asiáticos de petróleo 

(EIA, 2014c, ANP, 2013, EIA, 2012b). 

Desde 2013, porém, nota-se que o spread entre os preços Brent e WTI tem se 

reduzido25: no final desse ano caiu para US$ 13,00/barril e em 2014, o WTI encerrou o 

ano com uma diferença de apenas US$ 2,67 em relação ao Brent (EIA, 2013a). Análise 

de EIA (2014c) aponta que os fundamentos atuais do mercado de óleo americano e do 

mercado global continuam a contribuir para a convergência dos preços Brent-WTI, cujo 

spread, para dados de abril de 2016, estava em US$ 0,83/barril em favor do Brent (EIA, 

2016a, EIA, 2014c). 

Abaixo é apresentado o comportamento histórico dos preços do gás natural nos 

principais mercados regionais.  

 
Gráfico 3.2. Evolução dos preços do gás natural: EUA (Henry Hub), Reino Unido 
(NBP), Alemanha (BAFA) e Japão (GNL), no período 1990-2015. 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados de BP (2016a).  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 As expectativas eram de que a inversão do fluxo nos oleodutos existentes possibilitaria que a diferença 
entre WTI e Brent se tornasse pequena (EIA, 2014d). Porém, a continuidade do aumento da produção nos 
EUA levou ao surgimento de novos obstáculos para isto se efetivar. A restrição às exportações de óleo 
cru e a falta de capacidade de refino, sobretudo na Costa do Golfo norte-americana, constituíram até 2014 
os dois principais obstáculos para o retorno ao padrão histórico (ANP, 2015). 
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O gráfico acima compara os preços do gás natural nos diferentes mercados 

regionais e mostra que até 2008 estes preços seguiram trajetórias bastante similares, 

com spread variando entre US$ 1,00 e US$ 2,00/MMBTU. Esta orientação convergente 

é explicada principalmente pela alta correlação com os preços do petróleo, a qual será 

tratada mais detalhadamente na próxima seção. 

A partir de 2008, todavia, é possível observar que os preços do gás natural 

começam a seguir movimentos diferentes. Neste período, os preços do gás negociados 

em base spot caíram em praticamente todos os mercados, como resultado do impacto 

negativo sobre a demanda de gás gerado pela crise econômica internacional e das 

menores importações de GNL pelos EUA, resultante do aumento de sua produção de 

gás interna, o que, somado ao início da operação comercial de vários grandes projetos 

de GNL, criaram um ambiente de excesso de oferta de gás mundial26.  

A maior disponibilidade de GNL levou a uma significante disparidade entre os 

preços baseados na competição gás-gás e aqueles indexados ao óleo. Entretanto, tal 

disparidade foi mais óbvia na Europa, devido às mudanças de mercado em curso em 

direção ao aumento da precificação spot nos contratos de compra e venda de gás (EIA, 

2014a).  

É possível perceber que nos mercados cujos preços são baseados na competição 

gás-gás a queda nos preços do gás foi mais expressiva do que nos mercados em que os 

preços são mais atrelados aos preços do óleo, como é o caso da precificação do GNL 

contratado pelo Japão e, em alguma medida, dos preços do gás na fronteira da 

Alemanha – German Boarder Price, conhecido como BAFA. No caso do BAFA, isto se 

verifica principalmente até 2011, após o que, dado o crescimento da parcela de preços 

spot nos contratos de longo prazo, o comportamento deste hub começa a se aproximar 

do movimento do NBP. 

Logo nos anos seguintes, os preços spot do gás voltaram a se recuperar, mas os 

preços do Henry Hub, continuaram depreciados desde então, em razão de características 

próprias deste mercado, em especial dos volumes excedentes de gás advindos da 

produção não-convencional que têm pressionado para baixo os preços no Henry Hub. 

Por seu turno, os preços do GNL praticados no Japão, que servem de referência 

para o mercado asiático, se recuperaram significativamente e se mantêm nos maiores 

níveis já observados (HARTLEY, 2014, HO, 2012), em virtude do aumento da 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 O mercado de gás americano e os efeitos do aumento de sua produção interna de gás serão discutidos 
mais detalhadamente no capítulo 5. 
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demanda de gás japonesa,27 após o acidente da usina nuclear de Fukushima ocorrido em 

201128, e também do crescimento da demanda de gás natural chinesa (BP, 2016a, 

HOUSER, BAO, 2013). 

Fica claro, portanto, que desde o final da década passada tem existido um 

descolamento entre os preços do gás natural nos mercados regionais, indicando, 

sobretudo, que uma parcela cada vez maior de gás natural está sendo negociada a preços 

de mercado, em detrimento da indexação ao óleo. Consequentemente, a precificação 

nos mercados regionais tem também, cada vez mais, seguido a lógica própria de cada 

mercado e suas condições de oferta e demanda.   

De acordo com EIA (2014a), os principais fatores que reduzem a habilidade de a 

arbitragem levar à convergência dos preços mundiais do gás natural são: a presença de 

variados sistemas de preços dominantes nos diferentes mercados regionais e limitações 

no acesso às oportunidades de arbitragem que devem ser exploradas para a 

convergência dos preços. Este acesso às oportunidades de arbitragem pode ser limitado, 

por exemplo: (i) pela prevalência de termos restritivos nos contratos de longo prazo, os 

quais criam volumes comercializáveis de gás que não são afetados pela arbitragem – 

uma parcela substancial de contratos ainda restringe o destino e a revenda do gás; (ii) 

existência de limitações na cadeia de valor do gás: assim como os gasodutos, os 

terminais de importação de GNL, a capacidade produtiva de GNL e os navios 

metaneiros somente se tornam disponíveis após a assinatura de contratos de longo prazo 

como forma de assegurar a demanda e só se efetivam após um período de construção 

que dura de 2 a 5 anos, o que adiciona rigidez na cadeia de valor do gás; e (iii) políticas 

nacionais que limitam importações e exportações de gás natural, as quais podem ser na 

forma de tarifas, um piso ou um teto para importações ou exportações, ou uma restrição 

mais indireta através do acesso discriminatório à infraestrutura (terminais de 

importações e exportação, dutos, etc.). 

EIA (2014a) apoia, portanto, a ideia de que, sob a abordagem econômica 

neoclássica, o principal desafio para um mercado de gás natural global é o acesso não-

discriminatório ao mercado através da minimização das barreiras colocadas por termos 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 Após o declínio de mais de 44% na produção nuclear japonesa em 2011, relativa a 2010, o consumo de 
gás natural (fornecido quase completamente por GNL), aumentou cerca de 10% entre 2010 e 2011 (BP, 
2016a, KOYAMA, 2013).  
28 O acidente de Fukushima ocorreu após forte terremoto, o qual originou tsunami com ondas de até 10 
metros de altura que atingiram várias áreas do Japão. Foi o maior terremoto de que se tem registro 
histórico a atingir uma área densamente povoada e com alto desenvolvimento industrial (ELETROBRAS, 
2011). Na época, o Japão decidiu desligar todos os reatores nucleares em funcionamento no país, 
substituindo-os pela geração térmica a gás natural. 
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contratuais e políticas nacionais restritivas – uma vez que as estruturas contratuais 

afetam a liquidez do mercado de gás natural, após o que deve ser desenvolvida uma 

cadeia de valor integrada com habilidade de ampla arbitragem. E, embora isso possa 

começar na presença de ambos os modelos de precificação – indexação ao óleo e 

competição gás-gás, os preços nos contratos de longo prazo deverão refletir, em última 

análise, a competição gás-gás, para que possa ocorrer uma convergência completa 

desses preços. 

As características de tal mercado podem incluir maior risco de investimentos e 

maior volatilidade nos preços (esta devido a possíveis restrições na capacidade de oferta 

de GNL, altamente capital-intensiva) quando comparadas ao mercado de óleo. De todo 

modo, um sistema contratual que melhor reflita os fundamentos econômicos torna o 

GNL uma fonte mais competitiva de gás natural.  

Alcançar o resultado de um preço único seria, pois, uma função do desejo de 

remover barreiras de acesso ao mercado de gás e do tempo necessário a que esse 

processo ocorra. E essa é uma função das preferências contratuais de ambos – 

compradores e fornecedores de gás natural –, particularmente no que se refere aos riscos 

de investimentos e de preços da commodity (EIA, 2014a).  

Assim, na indústria de gás natural, à medida que o processo de expansão dos 

mercados spot se acelera, pode-se observar o aumento da divergência na relação de 

preços petróleo - gás natural, e, consequentemente, um “desacoplamento” de preços, o 

qual será discutido na seção a seguir. 

 

3.4.  Relação de Preços Petróleo-Gás Natural 

Durante um longo período, os preços do petróleo foram usados como parâmetro 

para os preços do gás natural e, portanto, as diferenças nas formas de precificação do 

gás não significaram diferenças relevantes no comportamento de seus preços nos 

diferentes mercados regionais. 

Isso se deve ao fato de que as duas indústrias – petróleo e gás natural – estão 

intrinsecamente relacionadas, já que a produção de gás se dá em sua maior parte em 

campos de gás associado, como um subproduto da produção de óleo e, assim, desde seu 

surgimento, a indústria de gás natural foi determinada pela dinâmica que a indústria do 

petróleo estabelecia. Além disto, mesmo para os campos de gás não-associado ao 

petróleo, o que remunera muitas vezes a produção do gás são os líquidos de gás natural 

presentes, ou seja, a riqueza do gás, e estes líquidos estão associados ao mercado de 
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derivados do petróleo, fazendo com que estas duas indústrias seguissem trajetórias 

comuns. 

Devido à possibilidade de substituição entre o petróleo, mais especificamente 

seus derivados, e o gás natural, principalmente no segmento industrial e de geração de 

energia elétrica, a escolha entre um combustível ou outro obedecia ao critério de menor 

custo. Deste modo, os preços do gás foram limitados, de um lado, pelos preços dos 

derivados do petróleo, tipicamente precificados com um prêmio ao preço do óleo cru, 

estabelecendo neste caso um limite superior para os preços do gás natural. Por outro 

lado, os preços do óleo combustível, tipicamente precificados com um desconto ao 

preço do óleo cru, serviram como um limite inferior para os preços do gás.  

Neste âmbito, mudanças nos preços do petróleo, formado pelas condições do 

mercado internacional de óleo cru, se refletiam tanto nos preços dos derivados, quanto 

nos preços do óleo combustível e, por conseguinte, eram acompanhadas por um 

movimento paralelo nos preços do gás natural.  

No caso do óleo combustível, as variações em seus preços possuíam menor 

magnitude do que as oscilações nos preços do óleo cru que as causavam. Isto porque o 

preço do petróleo reflete um custo de oportunidade elevado, bem superior ao do óleo 

combustível, dado que é um produto mais nobre e requer elevados investimentos para 

sua exploração e produção, enquanto o óleo combustível é um derivado residual do 

petróleo, menos valorizado e com elasticidade da demanda mais alta, devido à 

existência de maior número de energéticos substitutos. A demanda mundial por 

petróleo, por exemplo, é relativamente inelástica no curto prazo, uma vez que, em geral, 

há uma significativa inércia estrutural que faz com que a sensibilidade da demanda por 

derivados ao preço seja reduzida (EPE, 2008). Vale dizer, a proporção em que a alta dos 

preços afeta a demanda por petróleo irá depender das possibilidades técnicas e 

econômicas de substituição dos derivados por outros derivados e do ritmo de adoção de 

equipamentos, processos, veículos e modais mais eficientes, e também do próprio 

patamar de preços e percepção de manutenção do mesmo (EPE, 2008).  

Soma-se à possibilidade de substituição, o fato de que os contratos de 

comercialização de gás natural, historicamente estabelecidos para longos prazos, 

possuem cláusulas de indexação a uma cesta de óleos, fortalecendo a ligação entre as 

duas indústrias.  

Corroborando o exposto, dados estatísticos da Energy Information 

Administration do Departamento de Energia americano (EIA/DOE) dos últimos 20 anos 
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indicam uma clara relação entre os preços observados do petróleo do tipo WTI e os 

preços do gás natural no Henry Hub (EIA, 2016a, EIA, 2016b).  

Além disso, estudos empíricos sobre a relação de preços entre o petróleo e o gás 

natural apresentaram evidências estatísticas que apoiavam a ideia de uma relação 

estável entre os preços do petróleo e do gás natural (VILLAR, JOUTZ, 2006, 

SILIVERSTOVS et al., 2005, L’H´EGARET et al., 2004, L’H´EGARET, 2003). 

Todavia, identificou-se que, enquanto os preços do petróleo podem influenciar os 

preços do gás natural, o impacto destes sobre os preços do óleo são negligenciáveis 

(VILLAR, JOUTZ, 2006). Ainda, apesar do efeito de um aumento nos preços do 

petróleo sobre a oferta de gás natural ser ambíguo, o efeito sobre a demanda é claro, 

resultando em uma relação positiva entre os preços do óleo cru e do gás natural 

(VILLAR, JOUTZ, 2006). 

 

3.4.1  “Regras de Ouro” da Relação de Preços Petróleo-Gás Natural 

Em estudo realizado para o período entre 1950 e 2008, Shafiee e Topal (2010) 

analisam a relação histórica entre os preços dos combustíveis fósseis, apresentando a 

correlação de preços entre petróleo, gás natural e carvão. No caso específico do petróleo 

e do gás natural, este estudo aponta para uma positiva e significante correlação de cerca 

de 0,95 e 0,86 em termos nominais e reais, respectivamente, indicando que neste 

período, os preços do petróleo e do gás natural se moveram juntos. 

Estudo de BROWN (2005) aponta na mesma direção e apresenta as regras mais 

comumente utilizadas para relacionar os preços do petróleo e do gás natural. 

Denominadas “regras de ouro”, o autor mostra as regras 10:1 (dez para um) e 6:1 (seis 

para um). De acordo com a regra 10:1, o preço do gás natural (em US$/MMBTU) é um-

décimo do preço do óleo cru (WTI, em US$/barril). Sob essa regra de ouro, se o preço 

do WTI estivesse em US$ 20,00/barril, o preço do gás natural estaria em US$ 2,00/ 

MMBTU no Henry Hub. Já a regra 6:1 diz que os preços do gás natural equivalem a 

um-sexto do preço do óleo cru. Isto seria justificado pelo fato de o barril de óleo cru 

conter 5,825 MMBTU. Assim, sob essa regra, se o preço do WTI estivesse em 

US$ 20,00/barril, o preço do gás natural estaria em US$ 3,33/ MMBTU no Henry Hub.  

No entanto, quando usadas para relacionar os preços do petróleo e do gás natural, 

as duas regras não seriam as mais adequadas, uma vez que a regra 10:1 causaria 

previsões subestimadas para os preços do gás natural, enquanto a regra 6:1 resultaria em 

previsões superestimadas. Portanto, deveriam ser consideradas também outras regras, 
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como a que se baseia na paridade da queima. Neste caso, considerando-se que a 

competição entre o óleo combustível e o gás natural ocorre onde estes combustíveis são 

usados, ou seja, no momento da queima, se fosse considerada a relação de preços entre 

o óleo combustível e o WTI, convertidos para MMBTU e subtraído os custos de 

transporte de gás natural ao mercado, poderia se obter uma regra baseada na paridade da 

queima, a qual alcançaria uma razão intermediária entre as duas acima referidas. Com 

base em análises econométricas utilizadas no estudo acima referido, o autor conclui que 

os preços do petróleo ainda impactam os preços do gás natural, mas as velhas “regras de 

ouro” que relacionavam os preços do gás aos preços do petróleo são de utilidade 

limitada. 

Na observação de como os preços do petróleo e do gás natural estão 

relacionados, deve ser levado em conta também o importante papel que a sazonalidade 

da demanda e a possibilidade de estocagem representam para a formação de preços do 

gás natural. Em mercados tradicionais, por exemplo, as instalações de estocagem têm 

uma função vital no atendimento aos picos de demanda (IEA, 2002). Uma vez que o 

consumo de gás natural é sazonal, mas a produção não, estoques de gás natural podem 

ser formados durante o verão no hemisfério norte para serem usados no inverno, com a 

finalidade de aquecimento. 

No mercado americano, por exemplo, variações na temperatura afetam em cerca 

de 50% a demanda de gás natural (MU, 2007). Isso inclui tanto a necessidade de 

aquecimento dos setores residencial e comercial, quanto a demanda para geração 

elétrica. Nos mercados competitivos, onde o consumo é altamente variável, a estocagem 

é crucial para balancear as condições de oferta e demanda. Neste âmbito, informações 

sobre as mudanças semanais nos níveis de estoque de gás natural podem alterar a 

distribuição de preços diária e, para um dado nível de estocagem, mudanças inesperadas 

na temperatura podem causar mudanças nos preços e criar incerteza em relação às 

condições de oferta futura. Empiricamente, isto implica que choques de temperatura 

podem resultar em altas volatilidades em ambos os mercados: spot e futuro (MU, 2007). 

 

3.4.2  Relação Histórica do Preço Relativo Petróleo-Gás Natural 

Conforme dados da EIA/DOE, entre os anos 2000 e 2005, a razão de preços 

entre o petróleo, em dólares por barril, e o gás natural nos EUA, em dólares por milhão 

de BTU (MMBTU), foi de cerca de 7:1 (sete para um) (EIA, 2009a).  
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Contudo, em alguns episódios nos anos 2000, 2002 e 2003, os preços do gás 

natural aumentaram acima do que era considerado como sua relação histórica com os 

preços do petróleo. Já na primeira metade de 2005, inversamente, os preços do gás 

caíram abaixo dessa relação. Tais flutuações indicavam que a indústria de gás natural 

começava a apresentar movimentos menos dependentes daqueles seguidos pela 

indústria petrolífera e levantaram a questão de se os movimentos nos preços do petróleo 

ainda conformariam aqueles do gás natural e se as antigas regras que relacionam os 

preços do gás aos do petróleo continuariam valendo. 

De acordo com o próprio relatório semanal de preços de petróleo do DOE, 

publicado em 08 de julho de 2009, desde 2006 a relação entre os preços do petróleo e 

do gás natural começou a dar sinais de mudança. Naquele ano, os preços do petróleo 

iniciaram um movimento de aumento, pressionando para cima os preços dos derivados, 

mas os preços do gás natural não acompanharam tal crescimento (EIA, 2009a).   

No contexto de preços mais competitivos para o gás natural, os usuários finais 

que possuíam capacidade de substituir o uso do óleo combustível por gás natural o 

fizeram. Esta troca foi documentada, por exemplo, na geração elétrica no Nordeste dos 

EUA e no Estado da Flórida (EIA, 2009a). Mas, ao invés de os preços do gás 

aumentarem, em função da expansão do seu consumo, e dessa forma se alinharem 

novamente aos preços do petróleo, a diferença de preços persistiu, com exceção de um 

breve período no final de 2006.  

Como a oferta de gás natural nos EUA cresceu significativamente a partir de 

2006, menores preços para este energético significaram que as oportunidades de 

substituição de derivados de petróleo por gás foram amplamente utilizadas.  

Com a crescente oferta de gás natural, e a consequente pressão para baixo sobre 

seus preços, a relação entre os preços do petróleo e do gás natural aumentou para uma 

média próxima de 11:1 (onze para um), permanecendo neste patamar até praticamente o 

final de 2008 (EIA, 2016a, EIA, 2016b). Registra-se que neste ano de 2008, o óleo WTI 

alcançou seu maior valor já registrado: US$ 145,31 no início de julho. 

Após alcançar níveis extremamente elevados nos três primeiros trimestres de 

2008, os preços do petróleo caíram acentuadamente, bem como os do gás natural, como 

resposta à crise econômica internacional, iniciada nos EUA a partir do estouro da bolha 

especulativa no mercado de créditos. Entretanto, enquanto os preços do gás natural 

permaneceram em 2009 em níveis ainda mais baixos do que aqueles observados em 
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dez/2008 (US$ 5,8/MMBTU), os preços spot do petróleo apresentaram aumento 

crescente, mais do que dobrando nos meses subsequentes (EIA, 2016a, EIA, 2016b). 

Em setembro de 2009, por exemplo, tal relação alcançou 23:1 (vinte e três para 

um) – a mais alta desde outubro de 1990 (EIA, 2016a, EIA, 2016b). Paralelamente, com 

os baixos preços do gás natural, em torno de US$ 3,00 – US$ 4,00/MMBTU, as 

térmicas a gás, em termos econômicos, passaram a competir pelo despacho com as 

térmicas a carvão em diversas partes do Sudeste dos EUA, embora o gás natural 

permanecesse mais caro do que o carvão na base BTU (EIA, 2009a). Isso evidenciou a 

mudança na competitividade dos combustíveis para geração de energia elétrica: o gás 

natural que tradicionalmente competia com os derivados de petróleo, começou a 

disputar, na margem, o mercado com o carvão.  

Neste período, relatório do DOE previu que a relação de preços declinaria a 

partir de 2010, sem, contudo, voltar aos níveis anteriores aos de 2006, afirmando ainda 

que: “apesar das expectativas de aumento nos preços do gás em relação ao cru, a razão 

de preços se manterá em 12:1 em 2010” (EIA, 2009a). Todavia, o que se observou, 

contrariando todas as expectativas, foi uma escalada da relação de preços petróleo-gás 

natural nos períodos subsequentes.  

Em todos os períodos de 2010, a relação se manteve muito acima da previsão de 

12:1 – na média do ano, a relação de preços esteve em 18:1. Já em março de 2011, 

alcançou 25:1 e em novembro do mesmo ano já estava em 30:1 (EIA, 2016a, EIA, 

2016b). Em abril do ano seguinte, a relação de preços petróleo-gás natural atingiu o 

maior nível da série histórica: 53:1, quando o preço do petróleo WTI estava em 

US$ 103,32/barril e o preço do gás em US$ 1,95/MMBTU. Após esse recorde, a relação 

de preços caiu para uma média de 27:1 em 2013 e 21:1 em 2014, refletindo uma 

modesta recuperação dos preços do gás natural e uma queda mais acentuada dos preços 

do petróleo, principalmente no final deste período. Dados médios do 1º quadrimestre de 

2016 mostram, no entanto, mais um declínio na relação de preços, a qual se encontra em 

18:1, conforme mostrado no Gráfico 3.3 a seguir. 
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Gráfico 3.3. Razão de Preços do Petróleo WTI e do Gás Natural no Henry Hub – 
Jan/1986 a Out/2016. 
Fonte: Elaboração própria a partir de (EIA, 2016a, EIA, 2016b). 
 

Já o Gráfico 3.4 abaixo apresenta o histórico dos preços do petróleo WTI e do 

gás natural no Henry Hub, em US$/MMBTU, a partir de janeiro de 1997. 

 
Gráfico 3.4. Preços do Petróleo WTI e do Gás Natural no Henry Hub – Jan/1997 a 
Out/2016. 
Fonte: Elaboração própria a partir de (EIA, 2016a, EIA, 2016b). 
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Como visto, a evolução dos preços do gás natural apresenta uma trajetória 

bastante similar à do petróleo WTI até 2005, quando então se iniciou um movimento de 

descolamento entre estes preços, conforme explicado anteriormente. 

É possível observar pelo gráfico que o preço do óleo WTI se manteve acima de 

US$ 16,00/MMBTU (ou US$ 90,00/barril) a maior parte dos anos 2012-2014 (EIA, 

2016a). Entretanto, a partir de setembro de 2014, estes preços começaram a cair 

drasticamente atingindo US$ 38,22/barril em agosto de 2015 e chegando ao nível 

mínimo de US$ 26,19/barril em 11 de fevereiro de 2016 (EIA, 2016a). Esta queda 

contínua pode ser explicada pelo excesso de oferta de óleo cru no mercado 

internacional: além da crescente produção americana (que reduziu sua necessidade de 

importações de óleo), o excesso de oferta foi intensificado pela decisão da Arábia 

Saudita – maior produtor de petróleo do mundo e país líder da OPEP – de, mesmo 

considerando a elevada produção de petróleo fora da OPEP e a fraca demanda de óleo 

mundial, não reduzir seu volume de produção de petróleo, a qual foi seguida pela 

decisão da OPEP de manter o nível de produção dos países membros em 30 milhões de 

barris/dia, conforme estabelecido em dezembro de 2011 (OPEC, 2014, SMITH, 2014). 

Interessante notar que a decisão saudita marca uma ruptura em relação ao seu 

padrão histórico de atuação como produtor swing, que, dada sua elevada capacidade 

produtiva, consegue aumentar e reduzir sua própria produção a fim de manter um nível 

determinado de preços do petróleo. 

A média mensal de preço do WTI, para dados de outubro de 2016, está em 

US$ 49,78/barril (EIA, 2016a). 

Assim, a partir do final de 2014 até os dias atuais, os preços do óleo e do gás 

natural voltaram a se aproximar, mas, diferentemente da trajetória histórica observada 

até 2005, desta vez a aproximação foi causada pela vertiginosa queda dos preços do 

petróleo no mercado internacional, que o trouxeram para perto dos baixos preços do gás 

natural no Henry Hub, por sua vez pressionados, desde o final dos anos 2000, pela 

sobreoferta de gás não-convencional produzido no mercado americano. 

Finalmente, face ao exposto, pode-se perceber que nos últimos anos, as 

indústrias de petróleo e gás natural nos Estados Unidos passaram a responder a 

diferentes fatores, levando a um comportamento de seus preços não mais tão 

convergente como o observado historicamente.  

A oferta da OPEP, como foi citada, ainda pode influenciar significativamente o 

mercado internacional de petróleo atual, mas possui pouco impacto no mercado de gás 
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natural. Além disto, os preços do gás natural nos EUA têm sido mais suscetíveis às 

condições internas norte-americanas do que a fatores referentes majoritariamente à 

indústria do petróleo, como, por exemplo, em grande medida o desenvolvimento de 

shale gas, mas também as atividades de furacões ao longo da costa do Golfo, os níveis 

de estoque, as oscilações na temperatura que aumentam a demanda por aquecimento no 

inverno e resfriamento no verão e, durante a crise econômica do final dos anos 2000, 

um forte declínio da demanda de gás industrial (EIA, 2009a).  

Apesar disto, ainda é claro que, enquanto o mercado de petróleo é 

inquestionavelmente global, o mercado de gás natural permanece altamente segmentado 

(EIA, 2014a, STERN, 2014, EIA, 2009a, SILIVERSTOVS et al., 2005, L’H´EGARET 

et al., 2004). Ainda, mesmo com os movimentos dos preços do gás natural nos anos 

recentes muitas vezes não acompanharem as oscilações nos preços do petróleo, 

parecendo obedecer a uma lógica distinta, não se pode afirmar que o mercado de 

petróleo não mais afeta, mesmo que parcialmente, o mercado de gás natural. Porém, 

deve-se reconhecer, e o próprio Departamento de Energia americano o fez, que a 

relação de preços entre estes dois combustíveis entrou em vias de uma mudança mais 

profunda (EIA, 2009a). 

É interessante chamar atenção para o fato de que, mesmo não estando 

conectados, os preços nos mercados de gás natural convergiam quando indexados ao 

óleo cru, este sim, um mercado conectado. Isto é, a convergência de preço do gás 

natural ao cru pode levar a preços mundiais de gás mais próximos sem necessariamente 

ocorrer um mercado global de gás natural. Os mercados são regionais e o preço do gás 

converge com o preço do cru, este sim, seguindo a chamada Lei do Preço Único. 

Todavia, como visto, à medida que cresceu a competição gás-gás e a 

precificação spot, aumentou a desconexão nos preços do gás, o que reflete também os 

elevados custos de transação nesta cadeia. Ou seja, parte das barreiras não é falha de 

governo, expressa em políticas nacionais restritivas, como defendido em EIA (2014a), 

parte é inerente ao estágio de desenvolvimento da cadeia de valor do gás natural nos 

diferentes mercados regionais.  

Um mercado global de gás natural necessitaria, portanto, de arbitragem neste 

mercado, ou menores custos de transação, assim como de excedentes de oferta e 

elevado número de ofertantes e compradores (SILVÉRIO, 2012, MATHIAS, 2008).  

Neste âmbito, os capítulos a seguir testarão se o shale gas é capaz de prover tais 

características ao mercado de gás natural. Será analisado em que medida o potencial 
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desenvolvimento do shale gas, nos diferentes mercados regionais, poderá alterar a 

dinâmica da indústria de gás natural, principalmente no que diz respeito à possibilidade 

de globalização futura da indústria gasífera e à relação de preços entre o petróleo e o gás, 

isto é, se a tendência será de convergência ou de divergência nestes preços (estes são os 

eixos de análise das storylines descritas no capítulo 2). 
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CAPÍTULO 4 – A REVOLUÇÃO DO GÁS NATURAL NÃO 

CONVENCIONAL 
Este capítulo apresenta o histórico do desenvolvimento de shale gas nos EUA, país 

pioneiro e dominante na exploração deste gás não-convencional, cujo boom na 

produção foi responsável por uma indiscutível mudança de paradigma na indústria de 

gás americana e despertou o interesse de diversos outros países a reavaliarem seu 

potencial de recursos não-convencionais e iniciarem atividades exploratórias. Além dos 

aspectos tecnológicos envolvidos nas atividades de exploração e produção de gás não-

convencional, são discutidos também alguns aspectos relacionados aos custos destas 

atividades. Por fim, são discutidos os riscos ambientais mais relevantes apontados por 

especialistas e seus potenciais efeitos sobre o ritmo do desenvolvimento desta atividade 

em algumas localidades. 

 

4.1. Gás Natural Não-Convencional 

Gás não-convencional é o termo utilizado para as formações de gás em 

reservatórios de menor permeabilidade e porosidade, o que dificulta seu escoamento até 

o poço. Estes reservatórios são distintos daqueles onde comumente se explora gás 

associado ao petróleo de forma relativamente simples e econômica, em termos 

convencionais. Enquanto o gás convencional é facilmente desenvolvido a partir de 

tecnologias tradicionais de poços verticais, o gás não convencional requer maiores 

avanços técnicos para ser extraído e, portanto, apesar de armazenado em grandes áreas 

geográficas, seu acesso é mais difícil e sua extração mais custosa (IEA, 2012a, GWPC, 

2009, NPC, 2007).  

Os tipos de gás não-convencional mais conhecidos são: tight gas, shale gas, 

coalbed methane e gas hidrates. 

Tight Gas é o gás de areias impermeáveis, de porosidade muito baixa. Está 

contido no subsolo em formações rochosas muito ‘apertadas’ e em formações de arenito 

ou calcário. Sua extração requer o emprego de técnicas específicas e de alto custo, tais 

como acidificação, fraturas nas rochas e utilização de poços horizontais e multilaterais.  

Shale Gas (gás de folhelho) é aquele encontrado em depósitos de rocha rica em 

compostos orgânicos. O folhelho é uma rocha sedimentar de grãos muito finos, 

constituído por camadas paralelas, que se partem ou se desagregam com facilidade 

(friáveis), e podem conter gás natural no espaço entre elas. 
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Coalbed Methane é o gás das camadas de carvão. Em sua maior parte, é 

apreendido através de absorção nas superfícies e no interior dos sistemas porosos de 

componentes orgânicos do carvão. 

Gas Hidrates (hidratos de gás) são compostos cristalinos formados em 

temperaturas muito baixas e altas pressões. Os hidratos de gás são formados quando 

moléculas de água se solidificam e se estruturam em torno de moléculas de metano. 

Assemelham-se à neve derretida e foram descobertos, pela primeira vez, em regiões 

árticas (IEA, 2015, IEA, 2012a, NATURAL GAS.ORG, 2010, DEMIRBAS, 2010, 

LOFTIN, 2009). 

A Figura 4.1 abaixo traz um exemplo ilustrativo dos diferentes tipos de 

reservatórios de gás natural, assim como retrata poços de perfuração horizontal, os quais 

serão discutidos adiante. 

 
Figura 4.1. Reservatórios de Gás Natural Convencional e Não-Convencional.  
Fonte: EPA (2015). 

Nota: À direita, é possível observar um poço vertical produzindo de um depósito convencional de óleo e 
gás e, neste caso, uma camada de confinamento cinza serve para prender o óleo (ilustrado em verde) ou 
gás (ilustrado em vermelho). Também são mostrados poços produzindo de formações não-convencionais: 
um poço vertical de coalbed methane (segundo da direita para esquerda), um poço horizontal produzindo 
de uma formação de shale gas (no centro), e um poço produzindo de uma formação de tight gas. 
 

Atualmente, com a viabilidade comercial e o expressivo aumento na oferta de 

shale gas, coalbed methane e tight gas, já se questiona se estes tipos de gás deveriam 

continuar a ser entendidos como não-convencionais. O gas hidrates, por outro lado, 

permanece como uma fonte verdadeiramente não-convencional, uma vez que sua 

produção comercial ainda precisa ser demonstrada. Nota-se, contudo, que o conceito de 
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gás não-convencional não é estático e, conforme novas técnicas surjam, gases 

anteriormente tipificados como não-convencional podem vir a ser considerados 

convencionais. 

Em termos de volume de recursos, os recursos mundiais de gás não-

convencional in place foram avaliados em 2009 pela Agência Internacional de Energia 

em cerca de 900 trilhões de m3, sendo mais de 380 trilhões de m3 recuperáveis (IEA, 

2009). Já as estimativas mais recentes desta Agência apontam que os recursos 

recuperáveis seriam da ordem de 344 trilhões de m3 (50 trilhões de m3 de coalbed 

methane, 81 trilhões de m3 de tight gas e 213 trilhões de m3 de shale gas), significando 

3/4 da base de recursos de gás convencional (IEA, 2015). 

 Além dos expressivos recursos existentes na América do Norte, de cerca de 67 

trilhões de m3, que já começaram a ser produzidos, amplos recursos de gás não-

convencional existem em outras partes do mundo, incluindo Europa (19 trilhões de m3), 

Europa Oriental e Eurásia (46 trilhões de m3), Ásia (66 trilhões de m3), África (49 

trilhões de m3) e América Latina (55 trilhões de m3), mas sua exploração encontra-se 

em estágio inicial (IEA, 2015, EIA, 2013b, POTENTIAL GAS COMMITTEE, 2010, 

KUUSKRAA, STEVENS, 2009). 

 Analistas têm ressaltado que o futuro da exploração e produção de gás não-

convencional depende da possibilidade de desenvolvê-lo economicamente e de modo 

socialmente e ambientalmente aceitável, e que nenhum desses elementos está garantido 

(IEA, 2015, IEA, 2012a, CLARKE, 2010, ANDREWS et al., 2009). Os custos de 

produção de gás não-convencional têm continuado a cair nos EUA, como será visto 

adiante, mas permanecem extremamente elevados em muitos países que estão apenas 

iniciando seu desenvolvimento. 

 E, apesar de as práticas regulatórias e industriais para enfrentar os impactos 

sociais e no meio ambiente estejam se aperfeiçoando e evoluindo, a opinião pública 

sobre o balanço de riscos e benefícios da atividade não-convencional permanece cética 

em muitas localidades e, em alguns casos, a oposição pública têm efetivamente 

conseguido impedir qualquer expansão do gás não-convencional (KEEP TAP WATER 

SAFE, 2015, ZELLER, 2010). 

 Assim, como será discutido no decorrer deste trabalho, uma ampla gama de 

fatores de mercado e regulatórios precisam estar alinhados para a produção de gás não-

convencional mundial ganhar o seu momentum.  
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4.2. Shale Gas: o Início da Revolução da Indústria de Gás Natural  

O shale gas é produzido em pequena escala desde 1821, quando o primeiro poço 

foi completado nos EUA com a finalidade de atender ao uso doméstico e à iluminação 

pública em algumas cidades do Leste, como Fredonia, Nova York. Os primeiros 

volumes produzidos vieram da Bacia Appalachian, onde, até 1926, os campos de shale 

gas da Era Devoniana (era geológica ocorrida há 350 milhões de anos) representavam a 

ocorrência de gás natural mais conhecida mundialmente. Nesta década de 20 se iniciou 

o desenvolvimento em escala maior, no Estado de Kentucky (GWPC, 2009, SHIRLEY, 

2001). 

Apesar de a produção de shale gas não ser uma novidade nos EUA, foi somente 

a partir da 2ª metade da década passada que o desenvolvimento tecnológico a partir de 

completações de poços horizontais e de fratura hidráulica viabilizaram sua produção em 

escala comercial (ANDREWS et al., 2009, WANG, 2009), com impactos econômicos 

substanciais para os estados e economias locais (HIGGINBOTHAM et al., 2010). 

Estas técnicas são conhecidas desde o início dos anos 90, mas sua viabilidade 

econômica só se tornou possível com a conjunção de uma série de fatores. Durante as 

décadas de 1980 e 1990, a produção de gás não-convencional obteve diversos estímulos 

nos EUA, como isenções fiscais federais e financiamentos de programas de pesquisa, 

com vistas a desenvolver tecnologias aplicadas a explorações mais complexas. Isso 

contribuiu economicamente para a produção nos anos em que os preços do gás estavam 

relativamente baixos (SHIRLEY, 2001). 

Posteriormente, com o fim das isenções fiscais e a redução dos programas de 

pesquisa, outros fatores contribuíram para viabilizar a produção comercial dos recursos 

não-convencionais, dentre os quais se destacam a elevação dos preços do gás natural a 

partir dos anos 2000, as economias de escala atingidas na produção, o declínio da 

produção convencional e aperfeiçoamentos tecnológicos que reduziram os custos de 

produção de shale gas, tornando-o, em alguns casos, mais barato do que o gás advindo 

de fontes convencionais (CLARKE, 2010, IEA, 2009).  

Foi assim que na última década a atividade de perfuração em gás não-

convencional apresentou um salto, com a atuação pioneira de diversas firmas 

independentes nos EUA e o aumento significativo dos volumes produzidos. 

A atuação destas firmas independentes nos EUA, que já possuíam expertise na 

produção de petróleo, impulsionou a atividade de E&P do gás não-convencional 

(SANTOS, RAMOS, 2010, MARTINS, RESENDE, 2010). Favorecidas por ampla 
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infraestrutura já montada e em operação, aplicada à produção convencional de óleo e 

gás, as firmas independentes puderam aproveitá-la para utilização na cadeia do gás não-

convencional. Esta infraestrutura já instalada compreende não apenas os equipamentos 

de E&P propriamente ditos, mas também inclui caminhões e outros meios de transporte 

dos materiais a serem utilizados na produção (como água, produtos químicos e etc.), 

bem como uma rede bastante capilarizada e amortizada de gasodutos (IEA, 1998). 

Além disso, a existência de um setor de serviços preparado para responder às 

demandas da nova atividade representou uma força a mais com a qual as firmas 

independentes puderam contar. Destaca-se, ainda, que um dos grandes impulsionadores 

para a entrada das firmas independentes neste novo negócio estava relacionado com a 

própria estrutura do mercado de gás americano, onde a propriedade dos ativos de 

infraestrutura de transporte é desagregada da propriedade dos direitos de capacidade na 

rede, o que aumenta as possibilidades de acesso à malha por terceiros interessados na 

movimentação de gás natural (LEVI, 2013b, MEDLOCK et al., 2011, GÉNY, 2010). A 

ausência desta característica teria inviabilizado a atuação de tais firmas, por aumentar 

demasiadamente os riscos que estas enfrentariam, constituindo-se substanciais barreiras 

à entrada (MEDLOCK, 2009).  

Ainda, há que se ressaltar o grande estímulo ao desenvolvimento da atividade 

petrolífera nos EUA, uma vez que a propriedade dos direitos minerais pertence aos 

proprietários de terra (EIA, 2014a, WEIJERMARS, 2013, IEA, 2012a). 

Estas particularidades norte-americanas, juntamente com a riqueza geológica da 

região – que possui um expressivo volume de recursos in place, foram cruciais para o 

avanço do gás não-convencional, não sendo observadas em seu conjunto em nenhum 

outro lugar do mundo (MEDLOCK et al., 2011, GÉNY, 2010). 

 

4.3. A Transição para o Shale Gas  

A produção de shale gas começou com o campo de Barnett (norte do Texas), 

seguido pelo campo de Fayetteville (Arkansas) e Woodford (Oklahoma) e então foi 

acelerado pelos campos de Haynesville (entre o Texas e Louisiana) e Marcellus 

(nordeste dos EUA), e os campos de Horn River e Montney, no Canadá. Esses campos 

de shale são conhecidos como os “Sete Magníficos” e as expectativas são de que 

dominem as futuras adições de reservas de gás e os incrementos de produção nos 

próximos anos (STEVENS, KUUSKRAA, 2010). 

A Figura 4.2 abaixo apresenta a localização das bacias de shale gas nos EUA. 
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Figura 4.2. Principais Bacias de Shale Gas nos EUA. 
Fonte: (EIA, 2016c). 
 

O campo de Barnett, o mais conhecido e explorado campo de shale gas, 

localizado na Bacia de Fort Worth, possui um rico reservatório de gás com 

profundidade de cerca de 2.400 metros e foi desenvolvido pela empresa Mitchell 

Energy & Development Corp. desde 1981 (SHIRLEY, 2001). Inicialmente utilizando 

técnicas de fraturamento em poços verticais pouco profundos, a empresa recuperava 

uma pequena parcela do gas in place. 

O desenvolvimento moderno de shale gas começou em 1995 e em 2000, a 

Devon Energy Corp. adquiriu a Mitchell, reconhecendo que poderia aumentar o fluxo 

de gás do reservatório através do uso de poços horizontais de aproximadamente 1.200 

metros estimulados com fratura hidráulica e areia, jateados em 8 a 12 estágios 

(STEVENS, KUUSKRAA, 2010, GWPC, 2009). 

Este campo serviu como base para a aplicação dessas novas técnicas que 

possibilitaram o aumento de produtividade do poço e, por conseguinte, o crescente 

sucesso do shale gas. O volume de gas in place estimado no campo de Barnett é de 9,3 

trilhões de m3, sendo os recursos tecnicamente recuperáveis da ordem de 1,2 trilhões de 

m3 (GWPC, 2009).  
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A produção neste campo, que já começou a declinar, alcançou 5 bilhões de ft3 

por dia (141,5 milhões de m3/dia) no final de 2011 (extraídos de cerca de 12.000 poços 

verticais e horizontais) (EIA, 2016d, STEVENS, KUUSKRAA, 2010).  

O campo de Barnett, individualmente, foi o responsável por cerca de 80% do 

crescimento da produção de shale gas na década passada (2000-2009). Atualmente, 

porém, sua produção responde por apenas 7,6% aproximadamente da produção total de 

shale gas nos EUA (EIA, 2016d), o equivalente a 3,3 bilhões de ft3 por dia (93,4 

milhões de m3/dia). Interessa notar que, embora este campo seja o mais conhecido e 

atualmente o mais desenvolvido dos campos americanos de shale, não foi o mais 

produtivo, nem o mais econômico para desenvolver (IEA, 2009).   

Em relação à produtividade, pode-se dizer que a taxa de declínio da 

produtividade neste campo é muito maior do que na maioria dos poços convencionais. 

Em média, os poços horizontais de Barnett declinaram 39% do primeiro para o segundo 

ano de produção e 50% do primeiro para o terceiro ano (IEA, 2009). Estas taxas tendem 

a diminuir depois de alguns anos, tal que a maioria do gás recuperável é extraído depois 

de apenas poucos anos.  

Atividades em outros campos também têm aumentado e elevados volumes estão 

sendo produzidos nos campos de Marcellus, na Bacia Appalachian, Eagle Ford, no 

Texas e Haynesville, na Bacia do leste do Texas. No final de 2010, o campo de 

Haynesville superou a produção do campo de Barnett, e, em meados de 2014, sua 

produção foi superada pela do campo de Eagle Ford. Atualmente, os campos de 

Haynesville e Eagle Ford respondem respectivamente por 8,4% e 10,9% da produção 

nacional de shale gas (EIA, 2016d).  

Já o campo de Marcellus, cuja produção começou a se destacar apenas no final 

da década passada, é considerado o maior campo de shale gas do país: sua produção em 

setembro de 2012 superou a de todos os outros campos, mantendo-se maior desde então, 

e atualmente responde por cerca de 38% da produção nacional de shale gas, o 

equivalente a 16,3 bilhões de ft3 por dia (462 milhões de m3/dia) (EIA, 2016d). 

Conjuntamente, a produção nos campos de Marcellus, Eagle Ford e Haynesville 

somou 24,7 bilhões de ft3 por dia em fevereiro de 2016 (cerca de 700 milhões de 

m3/dia) (EIA, 2016d).  

O Gráfico 4.1 abaixo apresenta a evolução da produção nos sete maiores campos 

de shale gas norte-americanos no período 2002-2016. 
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Gráfico 4.1. Produção de shale gas nos principais campos norte-americanos (em 
bilhões de pés cúbicos por dia). 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados de EIA (2016d). 

 

O Gráfico 4.1 reflete o expressivo aumento da produção não-convencional 

americana nos últimos anos, a qual já representa hoje um pouco mais da metade da 

produção total de gás natural nos EUA (EIA, 2016d)29. 

 

4.4. Aspectos Tecnológicos do Desenvolvimento de Shale Gas 

Como visto, o desenvolvimento tecnológico a partir das completações de poços 

horizontais e da fratura hidráulica foram determinantes para viabilizar a produção 

comercial de shale gas, também chamado de gás de folhelho, do termo técnico em 

português. 

Em termos técnicos, liberar o gás das duras formações rochosas de folhelho 

requer a abertura de uma grande área na rocha, o que em geral é alcançado através da 

indução de estímulos que aumentam sua permeabilidade.  

O fraturamento hidráulico envolve injetar grandes volumes de água e uma 

mistura de componentes químicos, além de areia ou grânulos cerâmicos, dentro da 

rocha sob alta pressão para quebrá-la em milhares de pedaços, criando rachaduras que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 O mercado de gás americano e os efeitos do boom da produção de gás não-convencional serão 
discutidos mais detalhadamente no Capítulo 5.  
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permitem que o gás escoe para o poço durante a extração, ao passo que a perfuração 

horizontal possibilita que a broca penetre a terra verticalmente antes de se mover 

lateralmente por centenas de milhares de metros (ANDREWS et al., 2009, NPC, 2007). 

Para que esta extração seja comercial, a perfuração depende da disponibilidade 

de elevados volumes de água, a fim de circular a lama que resfria a broca e carrega os 

pedaços da rocha para fora do poço (STEVENS, KUUSKRAA, 2010, ANDREWS et 

al., 2009, SOEDER, KAPPEL, 2009). Os estímulos posteriores via fraturamento 

hidráulico podem requerer de 2 a 5 milhões de galões de água por poço (de 8 a 19 

milhões de litros), dependendo da profundidade, distância horizontal e número de vezes 

que o poço é fraturado (EPA, 2010). As perfurações podem se deparar também com 

custos adicionais relevantes, se a água precisar ser carregada por longas distâncias até a 

localidade da perfuração.  

Nas formações de shale, uma parte do gás, chamada ‘gás livre’ fica presa em 

fraturas naturais e dentro dos poros da rocha, enquanto outra parte, chamada ‘gás 

adsorvido’, é adsorvida na superfície do material orgânico. A adsorção é a fixação de 

moléculas de uma substância na superfície de outra substância (o adsorvente). O gás 

livre é produzido imediatamente e o gás adsorvido é liberado à medida que a pressão de 

formação do poço diminui (SPOMER, WALKER, 2010).  

Quanto maior o volume de material orgânico e a pressão dentro do poço, maior a 

vazão inicial de produção de gás possibilitada pela fratura na rocha. Entretanto, a taxa 

de fluxo inicial declina rapidamente para ambos os poços, verticais e horizontais, em 

geral em torno de 50% a 60% no primeiro ano. Além disso, os reservatórios de gás de 

folhelho recuperam menos gás (menos de 8% a cerca de 30%) do que os reservatórios 

convencionais (cerca de 60 a 80%), embora algumas bacias, como a de Haynesville em 

Louisiana, podem apresentar um fator de recuperação de 50 a 60% (SPOMER, 

WALKER, 2010, IEA, 2009). 

Melhorias nas taxas de recuperação também começaram a ser obtidas a partir da 

perfuração de poços horizontais mais longos e do aumento do número de intervalos para 

fraturamento da rocha, como pode ser observado na Figura 4.3 a seguir. 
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Figura 4.3. Tecnologia de Poços Horizontais em Estágios Maiores.  
Fonte: KUUSKRAA, STEVENS (2009). 

 

As diferenças nas produtividades dos poços se devem em geral à qualidade do 

reservatório onde cada poço está situado (isto é, a quantidade de gas in place) e a 

efetividade do processo de completação em maximizar a área de contato com a rocha 

reservatório (STEVENS, KUUSKRAA, 2010). Além disso, ressalta-se que os campos 

de shale apresentam extraordinária heterogeneidade entre e dentro deles, tornando as 

avaliações de escala e longevidade dos poços difíceis e complexas (MEDLOCK, 2015). 

As distintas características geológicas e geofísicas presentes em cada 

reservatório requerem a utilização de métodos únicos de perfuração, completação, 

produção e avaliação de recursos e reservas, fazendo com que as técnicas utilizadas em 

uma região possam não ser aplicadas em outras áreas.  

Este é um aspecto relevante a ser considerado quando se avalia as possibilidades 

de se reproduzir o sucesso obtido pelos EUA no desenvolvimento de seus recursos de 

shale gas em outros países que também contam com elevado volume de recursos in 

place. De fato, adaptações e inovações tecnológicas podem se mostrar essenciais em 

outras localidades. 

A existência dessa variabilidade na qualidade dos recursos entre os campos de 

shale gas e, inclusive, entre os poços perfurados em um mesmo campo, afeta, como 

visto, as taxas de recuperação e, por conseguinte, as curvas de oferta de gás. Assim, a 

variabilidade nas produtividades de cada poço individual leva à variabilidade no 

desempenho econômico destes poços, fator a ser considerado nos estudos de 

economicidade da produção de shale gas. 

 Como exemplo, os volumes de produção inicial e posterior declínio dos três 
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Shale!de!Barnett*
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Sistema%de%completação%em%12%estágios%!
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maiores campos de shale dos EUA são apresentados na Figura 4.4 abaixo, mostrando 

importantes diferenças no desempenho médio dos poços entre os campos. 

 

Figura 4.4. Taxa de Produção nos Maiores Campos de Shale Gas dos EUA.  
Fonte: MONIZ (2011). 

 

É esperado que o rápido crescimento da produção de shale gas continue ainda 

por algum tempo, mas no longo prazo este crescimento tende a diminuir à medida que 

as altas taxas de produção inicial sejam contrabalançadas pelas também elevadas taxas 

de declínio inicial e pela redução da qualidade dos prospectos que serão perfurados, 

conforme o campo vai se tornando maduro (IEA, 2015, MIT, 2011).  

As grandes áreas de shale ainda não perfuradas, somadas às altas taxas de 

produtividade inicial, permitem uma resposta rápida da produção a qualquer esforço 

particular de perfuração, mas, no entanto, essa resposta rápida mudará ao longo do 

tempo, pois, à medida que os campos amadurecem, significantes esforços adicionais de 

perfuração são necessários apenas para manter a produção estável (MIT, 2011). 

Uma vez que a maior parcela de shale gas é extraída nos anos iniciais de 

produção, a maior parte dos custos de capital de perfurar e completar poços individuais 

são recuperados também nos primeiros anos (mais de dois-terços nos primeiros quatro 

anos). Todavia, a perfuração deve ser mantida para sustentar a produção.  

Deste modo, o desenvolvimento de shale gas tenderá a ser menos influenciado 

pelo risco de instabilidade de médio prazo, tanto no que diz respeito a custos, quanto a 

32  MIT STUDY ON THE FUTURE OF NATURAL GAS

According to Potential Gas Committee data, U.S. 
natural gas remaining resources have grown by 77% 
since 1990, a testament to the power of technology,  
and an illustration of the large uncertainty inherent  
in all resource estimates.

resource growth is a testament to the power  
of technology application in the development 
of resources, and also provides an illustration 
of the large uncertainty inherent in all resource 
estimates. 

The new shale plays represent a major 
 contribution to the resource base of the U.S. 
However, it is important to note that there is 
considerable variability in the quality of the 
resources, both within and between shale plays. 

This variability in performance is incorporated 
in the supply curves on the previous page, as 
well as in Figure 2.15. Figure 2.15a shows initial 
production and decline data from three major 
U.S. shale plays, illustrating the substantial 
differences in average well performance 
between the plays. Figure 2.15b shows a prob-
ability distribution of initial flow rates from the 
Barnett formation. While many refer to shale 
development as more of a “manufacturing 
process,” where wells are drilled on a statistical 
basis — in contrast to a conventional explora-
tion, development and production process, 
where each prospective well is evaluated on an 
individual basis — this “manufacturing” still 
occurs within the context of a highly variable 
subsurface environment.

Figure 2.15a Illustration of Variation in Mean 
Production Rates between Three Shale Plays

9,000

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

Production Rate
Mcf/day (30-day average)

Year

Haynesville
Marcellus
Barnett

 0 1 2 3 4 5

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0

2000

4000

6000

8000

10000

Figure 2.15b Illustration of Variation in Initial 
Production Rates of 2009 Vintage Barnett Wells
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preços. Ao assegurar um rápido payback do investimento por poço e permitir que a 

produção seja aumentada rapidamente com atividade adicional de perfuração, este gás 

eventualmente poderia ter um papel de produtor swing, com a produção variando 

rapidamente, para cima ou para baixo, em resposta aos sinais de mercado (IEA, 2009). 

 

4.5. Aspectos Relacionados a Custos no Desenvolvimento de Shale Gas 

 De forma geral, o desenvolvimento dos abundantes recursos petrolíferos 

depende dos custos incorridos em todas as atividades da cadeia de valor do petróleo e 

do gás natural, bem como dos preços de venda associados a estes recursos.  

 Assim, quanto maior o preço de mercado do gás natural, por exemplo, maiores 

são os incentivos para a realização de investimentos na exploração e produção deste 

recurso, inclusive individualmente, ou seja, não-associado ao petróleo. 

 Diferentemente do petróleo, os custos de se entregar gás natural nos mercados 

internacionais são fortemente dependentes dos custos de transporte, tanto via gasodutos 

quanto via GNL, os quais, por sua vez, são uma função da distância percorrida. Estes 

custos podem mais do que dobrar o valor do gás no destino final e, por isso, constituem-

se importante fator na evolução do mercado mundial de gás natural. 

Estimativas de 2009 da Agência Internacional de Energia consideraram que o 

preço limite do shale gas na boca do poço, necessário para gerar uma taxa de retorno do 

capital de 10% a.a., para os sete maiores campos atualmente em desenvolvimento na 

América do Norte (Barnett, Fayetteville, Haynesville, Horn River, Marcellus, Montney 

e Woodford), varia entre US$ 3,0-6,0/MMBTU. O limite inferior corresponde às áreas 

de melhor qualidade dos recursos, eficientemente explotados, enquanto o limite superior 

se refere aos recursos de qualidade média, desenvolvidos a custos maiores.  

Companhias em áreas mais produtivas, no entanto, conseguiram otimizar suas 

operações e o desenho de seus poços, alcançando inclusive uma redução daquele limite 

inferior para próximo de US$ 2,5/MMBTU (IEA, 2009). 

Comparativamente, os custos de produção típicos para a parte mais facilmente 

acessível dos recursos de gás convencional (55 trilhões de m3), foram estimados em 

2009 entre US$ 0,5-6,0/MMBTU, a valores de 2008. Já os recursos mundiais de gás 

não-convencional apresentaram custos de produção variando entre US$ 2,7-

9,0/MMBTU (IEA, 2009).  
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A disponibilidade dos recursos de gás natural como uma função dos custos 

estimados de produção em 2008 é exposta na Figura 4.5. Os hidratos de gás não foram 

incluídos, uma vez que sua produção comercial ainda precisa ser provada. 

 
Figura 4.5. Curva de custos de longo prazo da oferta de gás.  
Fonte: IEA (2009). 

Nota: Estes custos estão baseados apenas na produção de gás natural, não levando em consideração os 

custos da produção de líquidos. Todavia, alguns custos de produção de gás associado são divididos com 

os custos de produção de líquidos, reduzindo-os. Os custos de transporte são adicionais e aplicáveis a 

todos os tipos de recursos. 

 

Os recursos de gás azedo, com alta concentração de gás sulfídrico (H2S acima de 

100 ppm) ou dióxido de carbono (CO2 acima de 2%) somam cerca de 220 trilhões de m3 

e, segundo a Agência Internacional de Energia (IEA, 2009), poderiam ser produzidos a 

custos entre US$ 3,1-10,0/MMBTU. Recursos no círculo ártico, por sua vez, poderiam 

totalizar 50 trilhões de m3 a custos entre US$ 3,8-12,0/MMBTU. Já recursos em águas 

ultraprofundas (acima de 1.000m), de cerca de 80 trilhões de m3, poderiam ser 

produzidos a custos entre US$ 5,0-11,0/MMBTU. 

Os custos de transporte estão estimados entre US$ 0,3-1,2/MMBTU por 1.000 

km de gasodutos, variando de acordo com os segmentos onshore e offshore, a 

capacidade do duto e a idade da instalação. Por seu turno, os custos totais de GNL 

correspondentes a liquefação, transporte e regaseificação variam de US$ 3,1-

4,7/MMBTU, dependendo do tamanho da instalação e das distâncias de transporte 

envolvidas (IEA, 2009).  

Os recursos potenciais totais de longo prazo das fontes retratadas na figura são 

estimados em aproximadamente 850 trilhões de m3. Deste total, cerca de 66 trilhões de 
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m3 já foram produzidos, assim como queimados e ventilados, a custos de até 

US$ 5,0/MMBTU (IEA, 2009). 

 Outros estudos também buscam avaliar os custos da cadeia de valor do gás 

natural, especialmente a economia da atividade de gás não-convencional (EIA, 2014a, 

MONIZ, 2011, IEA, 2011a, MEDLOCK, 2009, GODEC et al., 2007). Estimativas da 

curva de custos global de gás apresentadas em um estudo interdisciplinar conduzido 

pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT) revelam que um expressivo volume 

de recursos pode ser desenvolvido a preços entre US$ 1,0 e US$ 2,0/MMBTU, mas que 

custos de transporte podem adicionar de US$ 3,0 a US$ 5,0/MMBTU até o destino final 

(MONIZ, 2011). 

 Ainda de acordo com este estudo, uma porção substancial dos recursos 

estimados de shale gas são economicamente viáveis a preços do gás entre US$ 4,0 e 

US$ 16,0/MMBTU, conforme pode ser verificado na Figura 3.5 (utilizando-se a base de 

custos de 2007), levando a que uma parte dos recursos de shale substitua no curto e 

médio prazo os recursos de gás convencional de alto custo, exercendo pressão de baixa 

sobre seus preços (MONIZ, 2011). 

Em 2007, o custo médio de produção do gás não-convencional nos EUA caiu 

abaixo do custo do gás convencional, transferindo o foco da exploração de gás para os 

campos de shale de menor custo, principalmente até a primeira metade de 2008, quando 

os preços do gás começaram a cair (IEA, 2009). 

 A Figura 4.6 abaixo mostra as estimativas médias de custos de produção de gás, 

por tipo de recurso – convencional e não-convencional –, relacionadas especificamente 

aos recursos americanos. 

 



71 
!

 

Figura 4.6. Curvas de Custos Médias da Oferta de Gás Natural nos EUA.  
Fonte: MONIZ, 2011. 

Nota: Os resultados acima assumem apenas a produção de gás seco, sem a coprodução de líquidos. 

 

 Nota-se que os expressivos volumes de recursos remanescentes de gás 

convencional necessitarão de preços elevados para o gás natural a fim de se tornarem 

economicamente viáveis, considerando-se a tecnologia atual. 

Outro ponto importante a comentar é que as economias de custos em razão do 

efeito de avanços tecnológicos, as quais em economias de mercado tenderiam a ser 

repassadas aos preços do gás natural em benefício da sociedade, podem, contudo, 

eventualmente se deparar com o aumento nos preços de equipamentos, materiais e 

serviços, dada a alta demanda, bem como regulamentações ambientais mais restritivas 

relacionadas aos custos de oferta e eliminação da água utilizada para as atividades de 

fraturamento hidráulico. 

 Não menos importante para a economia do shale gas é considerar a quantidade 

de hidrocarbonetos líquidos produzidos juntamente com o gás. Algumas áreas contêm 

gás úmido com notáveis quantidades de líquidos, os quais podem impactar 

consideravelmente a economia dos preços breakeven, particularmente se os preços do 

petróleo estiverem mais altos do que os preços do gás. 

  O conteúdo líquido de um gás é geralmente medido em termos de "razão de 

condensado", expresso em barris de líquidos por milhão de pés cúbicos de gás 
 Chapter 2: Supply 31

Figure 2.14a represents the supply curves for  
the aggregate of all U.S. resources, depicting the 
mean estimate and the considerable range of 
uncertainty. Figure 2.14b illustrates the mean 
supply curves, broken down by resource type. It 
clearly shows the large remaining conventional 
resource base, although it is mature and some of 
it will require high gas prices to become eco-
nomical to develop. These curves assume current 
technology. In practice, future technology 
development will enable these costs to be driven 
down over time, allowing a larger portion of the 
resource base to be economically developed.

Figure 2.14b also demonstrates the consider-
able potential of shale supplies. Using a 2007 
cost base, a substantial portion of the estimated 
shale resource base is economic at prices 
between $4/MMBtu and $8/MMBtu. As we see 
in the current U.S. gas markets, some of the 
shale resources will displace higher-cost con-
ventional gas in the short to medium term, 
exerting downward pressure on gas prices.

Despite the relative maturity of the U.S. gas 
supply, estimates of remaining resources have 
continued to grow over time — with an acceler-
ating trend in recent years, mainly attributable to 
unconventional gas, especially in the shales.

The PGC, which evaluates the U.S. gas resource 
on a biannual cycle, provides perhaps the best 
historical basis for looking at resource growth 
over time. According to this data, remaining 
resources have grown by 77% since 1990, 
despite a cumulative production volume during 
that time of 355 Tcf.

As a subset of this growth process, the appli-
cation of horizontal drilling and hydraulic 
fracturing technology to the shales has caused 
resource estimates to grow over a five-year 
period from a relatively minor 35 Tcf (NPC, 
2003), to a current estimate of 615 Tcf (PGC, 
2008), with a range of 420 to 870 Tcf. This 

 NPC USGS/MMS PGC ICF

(2003) (Various Years) (2006) (2008) (2009)

L48

Conventional 691 928

966
869

693

Tight 175 190 174

Shale 35 85 616 631

CBM 58 71 108 99 65

Total L48 959 1,274 1,074 1,584 1,563

Alaska

Conventional 237 357

194
194 237

Tight – –

Shale – – – –

CBM 57 18 57 57 57

Total Alaska 294 375 251 251 294

U.S.

Conventional 929 1,284

1,160
1,063

930

Tight 175 190 174

Shale 35 85 616 631

CBM 115 89 165 156 122

Total U.S. 1,254 1,648 1,325 1,835 1,857

Proved Reserves 184 245 204 245 245

Total (Tcf) 1,438 1,893 1,529 2,080 2,102

Source: National Petroleum Council 2003; United States Geological Survey 2010; Minerals Management Service 2006;  
Potential Gas Committee 2007; Potential Gas Committee 2009; Energy Information Administration 2009

Figure 2.14a Volumetric Uncertainty of U.S. Gas  
Supply Curves; 2007 Cost Base

40.00

36.00

32.00

28.00

24.00

20.00

16.00

12.00

8.00

4.00

0

Breakeven Gas Price
$/MMBtu

Tcf of gas
 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

Low
Mean
High

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Don’t Use This One, has all data, real one is on “chart to cut”

Figure 2.14b Breakdown of Mean U.S. Gas Supply 
Curve by Type; 2007 Cost Base
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(bbl/mmcf). 

 Deste modo, à medida que a taxa de condensado presente em um determinado 

campo aumenta, os preços do gás necessários para tornar a produção economicamente 

viável neste campo diminuem. Isto pode levar a que, em alguns casos, a produção de 

líquidos sozinha seja capaz de fornecer uma taxa de retorno adequada aos investimentos 

realizados em dado campo, mesmo se o gás não realizar nenhum valor de mercado. 

Neste caso, o preço do petróleo influencia diretamente a produção de gás natural, mas 

contribui paradoxalmente para descasar os preços destes energéticos, uma vez que o 

aumento da produção de gás pressiona seus preços para baixo. 

 Para a porção rica em líquidos de gás natural do campo de shale de Barnett, por 

exemplo, a hipótese sobre os preços desses líquidos e o percentual de área acessível que 

pode ser desenvolvida é muito mais importante para a perspectiva de produção de gás 

do que o próprio preço do gás (MEDLOCK, 2015). Sendo assim, restaria saber se o gás 

natural está, de fato, desconectado do óleo. Tudo o mais permanecendo constante, no 

entanto, maiores preços do gás induzirão maior produção, enquanto menores preços 

tendem a inibir o crescimento da produção. 

 Uma vez que os preços do gás natural no Henry Hub estiveram em níveis baixos 

desde 2009, como visto no capítulo 3, devido em grande medida à abundância de oferta 

de shale gas nos EUA a custos relativamente baixos, e os preços do petróleo, 

determinados pelas forças do mercado global, permaneceram altos até o 3º trimestre de 

2014, os produtores americanos foram incentivados a buscar campos de gás ricos em 

líquidos, tais como os encontrados em certas áreas de Marcellus e Eagle Ford no Texas, 

onde as razões de condensado excediam 100 bbl/mmcf (IEA, 2015, MEDLOCK, 2015, 

EIA, 2014a). Estes campos estimularam uma produção maior de gás natural mesmo 

com os baixos preços do gás, dinâmica que ajudou a fortalecer a pressão de baixa nesses 

preços. 

A otimização do portfólio de investimentos em favor dos campos de gás natural 

com presença de líquidos é um fator de longo prazo que ajuda a deprimir os preços do 

gás. Essa força tem se tornado ainda mais forte com o início da produção comercial de 

shale gas e o aumento da divergência entre os preços do óleo e do gás. 

À medida que os preços do tight oil – o óleo obtido das rochas de baixa 

permeabilidade nos reservatórios de shale gas – superaram em mais de dez vezes os 

preços do shale gas, os produtores passaram a inundar o mercado com os volumes 

produzidos deste gás não-convencional associado ao líquido, ignorando a pressão 
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negativa sobre os preços que esses volumes excedentes criariam (EIA, 2014a, 

KOMLEV, 2013, EIA, 2011a).  

O foco na produção em campos de gás ricos em líquidos é corroborado pelas 

evidências da prática de queimas de gás no território americano, a qual, além de 

evidenciar a consideração do gás natural como tendo pouco valor como um produto 

autônomo, também vai de encontro aos esforços de redução da queima levada a cabo 

pelos maiores mercados de gás natural (EIA, 2016e, EIA, 2014e). Em 2011, por 

exemplo, dentre os principais mercados de gás, os EUA foram um dos únicos países a 

aumentar a queima de gás, de 4,6 bilhões de m3 em 2010, para 7,1 bilhões de m3 no ano 

seguinte, devido em grande medida ao boom da produção de tight oil em Dakota do 

Norte (EIA, 2014e, EIA, 2011b, KOMLEV, 2013).  

O rápido crescimento desta produção, a qual aumentou de cerca de 230 mil 

barris/dia em janeiro de 2010 para mais de 1.130.000 barris/dia em agosto de 2014, 

gerou o incremento dos volumes produzidos de gás natural associado, o que, diante da 

falta de infraestrutura de transporte suficiente para escoar o gás desde os pontos de 

produção levou aos altos volumes de queima observados (embora as queimas de gás 

natural nos EUA não estejam restritas a este Estado, Dakota do Norte apresenta os 

maiores volumes de queima) (EIA, 2014e). Porém, à medida que novos dutos têm sido 

construídos nesta região, a maior parte do gás natural produzido na formação de Bakken 

está sendo levada ao mercado, reduzindo bruscamente o volume de queima de gás desde 

2014, apesar da produção muito maior: enquanto em 2014, 36% do total de gás natural 

produzido em Dakota do Norte foi queimado, em março de 2016, este percentual havia 

se reduzido para 10% da produção de gás total, evidenciando também o esforço 

governamental que, através da Comissão Industrial de Dakota do Norte, estabeleceu 

metas de redução da queima de gás para os próximos anos (EIA, 2016e, EIA, 2014e). 

Outro aspecto que confirma a maior busca pelos líquidos de gás natural é a 

observação da quantidade de sondas em operação, um importante indicador da atividade 

de exploração e desenvolvimento para ambos, óleo e gás natural. O Gráfico 4.2 a seguir 

mostra o número de sondas em operação nos EUA, específicas para a produção de 

líquidos comparativamente à quantidade de sondas destinada à produção de gás natural 

seco, para o período janeiro/1988 a maio/2016. 
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Gráfico 4.2. Quantidade de Sondas em Operação nos EUA para Óleo Cru e Gás Natural 
no período janeiro/1988 a maio/2016. 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados de EIA (2016f).  

 

A partir de abril de 2011, a quantidade de sondas em operação nos EUA 

voltadas à produção de óleo superou a quantidade de sondas utilizadas na produção de 

gás natural. Isto representou uma grande guinada na distribuição histórica de utilização 

das sondas, uma vez que as sondas de gás natural, durante todo o período dos anos 

2000, representaram entre 80 a 90% do total de sondas em operação nos EUA (EIA, 

2016f).  

No entanto, desde meados de 2009, o número de sondas direcionadas à produção 

de óleo tem crescido bruscamente, com a consequente inversão na curva de produção de 

óleo americana e a redução da necessidade de importações deste energético (EIA, 

2016a), conforme apresentado no Gráfico 4.3 a seguir. 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Nº)de)Sondas)1 Óleo)Cru Nº)de)Sondas)1 Gás)Natural



75 
!

 
Gráfico 4.3. Volume de Produção e Importação de Óleo Cru nos EUA no período de 
janeiro/1980 a abril/2016. 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados de EIA (2016a).  

 

Esta mudança na distribuição histórica de utilização das sondas se deve a dois 

principais fatores. Em primeiro lugar, um aumento nos preços do óleo relativo aos 

preços do gás natural. Como visto no capítulo anterior, a taxa entre os preços spot do 

óleo cru e do gás natural mede o valor de mercado relativo entre os combustíveis. 

Assim, preços relativos mais altos para o óleo cru encorajam os operadores a focar mais 

fortemente no desenvolvimento de óleo e de líquidos de gás natural, comercialmente 

mais atrativos, o que é corroborado pela significativa redistribuição da utilização de 

sondas a partir de meados de 2009 (IEA, 2015, EIA, 2011a). 

Em segundo lugar, interessa notar que a redução na quantidade de sondas em 

operação direcionadas à produção de gás natural não significou a diminuição da 

produção de gás, mas pode ser explicada pela habilidade da indústria em aumentar a 

quantidade média de produção de gás por poço, enquanto também reduz os custos da 

atividade ao encurtar a duração da perfuração e otimizar os demais processos. Isto é, 

pelos ganhos de eficiência relacionados à perfuração horizontal para o gás natural, que 

reduziu o número de sondas necessárias para a produção do mesmo volume de gás, 

permitindo que os operadores pudessem perfurar mais poços por sonda e, assim, 

produzir mais gás natural com menos sondas (IEA, 2015, EIA, 2011a). Além disto, 
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deve-se levar em conta a capacidade dos operadores, através de um intensivo processo 

de aprendizado gerado pela experiência, de identificar as áreas mais propícias à 

perfuração dentro de um campo – os chamados sweet spots, juntamente com técnicas de 

mapeamento sísmico cada vez mais sofisticadas. 

Em suma, juntamente com fatores de curto-prazo, tais como estratégias de 

hedging30 e obrigações de perfuração vinculadas às licenças para exploração da terra, as 

quais podem manter a atividade produtiva ainda por algum tempo mesmo em face de 

uma mudança abrupta nas condições de mercado, estes fatores ajudam a explicar por 

que a produção de gás não-convencional nos EUA se mostrou tão resistente apesar da 

forte depreciação nos preços do gás, contrariando as expectativas de que o colapso nos 

preços do gás (que estiveram  acima de US$ 12,00/MMBTU em 2008 e caíram abaixo 

de US$ 2,00/MMBTU em 2012, 2015 e 2016) provocaria como consequência um 

colapso em sua produção (EIA, 2016b, IEA, 2015). 

Por fim, a redução na quantidade de sondas direcionadas à produção de óleo a 

partir de setembro de 2015, a qual tem significado uma suave redução desta produção 

desde então, se deve, segundo especialistas, a uma combinação de baixos preços para o 

óleo cru e pressões financeiras sobre as companhias petrolíferas, as quais no decorrer de 

2015 foram forçadas a cortar custos agressivamente, juntamente com milhares de vagas 

de trabalho (EGAN, 2016). 

Conforme comentado no capítulo 3, o excesso de oferta de óleo cru resultante da 

elevada produção americana e da decisão dos países membros da OPEP de manutenção 

da produção em níveis elevados levou a uma drástica redução nos preços do óleo 

negociados internacionalmente, o que, por sua vez, impactou os resultados financeiros 

das empresas de óleo, fazendo com que precisassem rever suas estratégias de operação. 

Vale mencionar que muitas companhias pequenas de óleo e gás, sobrecarregadas com a 

dívida contraída durante os anos de boom da produção, têm ido à falência nos EUA, 

cujo índice disparou 379% em 2015 (EGAN, 2016). 

Após o pico de produção de óleo americana atingido em abril de 2015, o qual 

alcançou cerca de 9,7 milhões de barris/dia (EIA, 2016a), o esperado para 2016 é que 

esta produção fique em torno de 9,0 milhões de barris/dia ou até mesmo menos, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 Hedge é uma estratégia de proteção contra oscilações inesperadas nos preços dos produtos. É uma 
posição oposta a que se possui no mercado físico (ROSS, WESTERFIELD, 2013). Isto é, para se proteger 
da queda nos preços, se assume posição vendida no mercado futuro, como se estivesse vendendo 
antecipadamente o produto. 
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ajudando a reequilibrar o mercado de óleo e pressionando seus preços novamente para 

cima (EGAN, 2016). 

 

4.6. Aspectos Relacionados aos Riscos Ambientais no Desenvolvimento de Shale 

Gas 

Desde o boom da produção de shale gas nos EUA, e o emprego em grande 

escala das técnicas de fraturamento hidráulico e poços horizontais, a preocupação com 

os potenciais impactos para a saúde humana e o ambiente, incluindo os efeitos sobre a 

qualidade e a quantidade dos recursos de água potável disponível, têm sido crescente. 

Alguns residentes próximos a áreas de produção de óleo e gás têm reportado, por 

exemplo, mudanças na qualidade da água potável e as atribuem à atividade de 

fraturamento hidráulico. Além disso, a competição pela água entre esta atividade e 

outros usos, especialmente em áreas mais secas, e a forma de eliminação das águas 

residuais geradas no processo de fraturamento despertam a atenção e preocupação, 

sobretudo das comunidades locais, que sofreriam os efeitos imediatos de possíveis 

consequências negativas associadas (EPA, 2015). 

 A elevada intensidade hídrica requerida nas operações de fraturamento 

hidráulico utilizadas na produção de shale gas gera, de fato, preocupações a respeito de 

onde estes volumes serão obtidos e quais as consequências para o fornecimento de água 

local (EPA, 2015, SOEDER, KAPPEL, 2009). 

Além disso, foram registradas reclamações a respeito do elevado nível de 

barulho, impacto visual e elevado tráfego de veículos, principalmente em áreas cuja 

comunidade não está habituada à atividade petrolífera próxima. Atividades sísmicas 

decorrentes do processo de fraturamento hidráulico também foram apontadas 

(BROOMFIELD, 2012). 

Devido à grande quantidade de equipamentos, veículos e outras infraestruturas 

que precisam ser transportadas para estas localidades, muitas vezes rural, assim como a 

construção de gasodutos nestas áreas, também foi identificado o risco de erosão do solo 

e de ameaça às pequenas bacias hidrográficas, em virtude dos sedimentos que acabam 

sendo depositados (SOEDER, KAPPEL, 2009).  

À medida que fluidos e aditivos químicos são frequentemente transportados e 

manuseados há também a possibilidade de derramamentos e vazamentos dentro dos 

corpos d’água. E, apesar de o percentual de aditivos químicos em um fluido típico de 

hidrofratura ser, em geral, menor do que 0,5% do volume, a quantidade de fluido usado 
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é tão expressiva que 3 milhões de galões de água (11,4 milhões de litros) para o trabalho 

de hidrofratura resultaria em cerca de 15 mil galões (56,8 mil litros) de componentes 

químicos nos resíduos (EPA, 2015, SOEDER, KAPPEL, 2009). 

Deste modo, a regulação das águas subterrâneas adquire bastante relevância no 

contexto da atividade de produção de gás não-convencional que requer o uso do 

processo de fraturamento hidráulico, uma vez que parte do fluido injetado permanece 

presa na camada subterrânea, assim como parte do fluido que retorna à superfície pode 

ser reinjetada. 

A maior parte da água injetada no fraturamento hidráulico (60% a 80%) retorna 

à superfície após o processo, contendo tipicamente areia, resíduos químicos e traços de 

elementos radioativos que naturalmente ocorrem em muitas formações geológicas 

(EPA, 2015, ANDREWS et al., 2009). Quando esse fluxo de água que retorna à 

superfície não puder ser reutilizado31, deve então ser eliminado. Se factível, a água pode 

ser eliminada através de injeções subterrâneas, método que tem sido aplicado em alguns 

estados do oeste dos EUA e em Ohio. Caso não seja factível, o fluxo pode ser 

descarregado nas águas de superfície, contanto que não viole o curso de água ou os 

padrões de qualidade estabelecidos (PREUSS, 2010, ANDREWS et al., 2009). Tanto 

em um caso, quanto em outro, há a preocupação de contaminação. 

No Brasil, por exemplo, a água pode ser um fator limitante ao desenvolvimento 

da atividade de gás não-convencional em determinadas regiões com potencial de 

recursos, como é o caso do estado do Rio Grande do Sul, cuja disponibilidade de água é 

crítica (CAMARGO et al., 2013).  

Juntamente com as substâncias químicas introduzidas, a água utilizada no 

fraturamento hidráulico está em contato estreito com a rocha durante o processo de 

estímulo e, quando recuperada, pode conter uma variedade de materiais, como 

salmouras, metais pesados, radionuclídeos e materiais orgânicos, que excedem 

significativamente os padrões de água potável e tornam difícil e custoso o tratamento 

destas águas residuais (HARPER, 2008). Ademais, a composição química da água 

produzida varia consideravelmente entre os poços, o que gera um desafio adicional para 

o estabelecimento de um regime de gerenciamento e tratamento efetivo, com alguma 

homogeneidade, entre as localidades a serem tratadas. Nos EUA, por exemplo, a 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31Em muitas ocasiões, o fluxo de água que retorna à superfície pode ser tratado no mesmo local da 
operação e reutilizado nos processos de fraturamento hidráulico. Tecnologias de tratamento no próprio 
local podem ser capazes de recuperar entre 70% e 80% da água inicial para os padrões de água potável, 
tornando então a água imediatamente disponível para reutilização (Andrews et al., 2009).  
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variedade de regulamentações existentes entre os estados faz com que as companhias 

operadoras acabem por despender mais recursos em gastos com adequação às 

conformidades do que propriamente no tratamento da água (MEDLOCK, 2015).  

Outro risco a ser considerado na exploração e produção de shale gas está 

relacionado às emissões de gás metano. As pesquisas em curso têm gerado resultados 

altamente divergentes: enquanto a EPA avaliou a taxa de vazamento de metano em 

torno de 1,3% da produção, outros estudos apontaram taxas que alcançam 9%, por 

exemplo, na bacia americana de Uinta (DOE, 2015, MEDLOCK, 2015). Essas 

diferenças estão longe de ser triviais, uma vez que, se comprovadas taxas de vazamento 

de metano tão elevadas – acima de 7% já são consideradas muito altas – (MEDLOCK, 

2015), o gás natural não seria melhor do que o carvão com respeito aos impactos sobre 

as mudanças climáticas. 

Tendo em vista os potenciais impactos negativos que podem ser gerados pela 

atividade de exploração e produção de gás não-convencional, grande parte destes 

inclusive ainda pouco conhecidos, muitos países iniciaram pesquisas para aprofundar o 

entendimento dos riscos envolvidos nesta atividade e das formas de mitigá-los. 

Importa ressaltar que, em várias localidades, as preocupações apontadas 

ganharam força e a pressão de grupos anti-perfuração levou a ações governamentais no 

sentido de impedir a utilização destas técnicas nas atividades de exploração e produção 

de gás natural. Foi então declarado o banimento ou moratória sobre o processo de 

fraturamento hidráulico, paralisando na prática o desenvolvimento do gás não-

convencional em diferentes áreas, até que estudos mais amplos sejam finalizados, como 

é o caso de alguns estados nos EUA e de países como França, Bulgária, República 

Tcheca, Dinamarca, Holanda, entre outros (KEEP TAP WATER SAFE, 2015, BG 

DAILY NEWS, 2013, LE MONDE, 2011). 

No Reino Unido, por exemplo, após uma série de pequenos tremores de terra na 

vizinhança das localidades com atividade não-convencional, o governo declarou 

moratória de dezoito meses na exploração deste tipo de gás, a qual durou até o final de 

2012, quando estudos apontaram que os riscos ambientais da exploração de shale gas 

seriam pequenos e gerenciáveis (EIA, 2014b, ROGERS, 2013). 

 Nos EUA, em março de 2011, a Casa Branca editou o documento intitulado 

"Blueprint for a Secure Energy Future" – um plano abrangente para reduzir a 

dependência americana de óleo, economizar recursos financeiros dos consumidores e 

levar o país à liderança em indústrias de energia limpa. Este documento apoia o 
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desenvolvimento responsável do óleo e gás natural nacional com metas específicas para 

promoção de práticas seguras e redução das importações de energia. 

 Neste âmbito, o Departamento de Energia (DOE), o Departamento do Interior 

(DOI) e a Agência de Proteção Ambiental (EPA) dos EUA assinaram, em abril de 2012, 

um Memorando de Entendimento para desenvolver um plano de pesquisa multi-agência 

com o objetivo de responder a questões altamente prioritárias associadas com o 

desenvolvimento seguro e prudente das reservas não-convencionais de shale gas e tight 

oil. Foram identificados sete tópicos de pesquisa de alta relevância para o 

desenvolvimento da atividade não-convencional, considerando a proteção à saúde 

humana e ao meio ambiente, quais sejam: qualidade da água, disponibilidade da água, 

métodos sísmicos induzidos, qualidade do ar, avaliação dos recursos, efeitos sobre a 

ecologia e efeitos sobre a saúde humana (DOE, 2015). As pesquisas continuam sendo 

conduzidas por estas Agências e resultados preliminares têm sido publicados, apontando 

que, embora se possam constatar evidências de impactos negativos, como a 

contaminação da água, tais casos são poucos quando comparados ao número de poços 

estimulados com fratura hidráulica (DOE, 2015). 

Em paralelo, o Congresso americano instou a EPA a apresentar estudo sobre a 

relação entre o fraturamento hidráulico e os recursos de água potável. O resultado desta 

pesquisa, publicada em dezembro de 2015, identificou mecanismos pelos quais o 

fraturamento hidráulico poderia de fato afetar os recursos de água potável (EPA, 2015). 

Segundo o estudo, as operações de superfície podem afetar os recursos de água tanto de 

superfície, quanto subterrâneas, e incluem a retirada de água, principalmente quando 

feita em locais de baixa disponibilidade deste recurso, vazamentos de fluidos, aditivos 

químicos e da água produzida no fraturamento, o tratamento inadequado e a descarga 

das águas residuais. Já as operações subterrâneas incluem o movimento dos líquidos e 

gases via o poço de produção até os recursos de água potável subterrânea, assim como o 

movimento dos líquidos e gases da zona de fratura até esses recursos por meio de vias 

nas formações de rochas de subsuperfície. 

No entanto, não foram encontradas evidências de que esses mecanismos têm 

levado à difusão dos impactos sistêmicos sobre os recursos de água potável nos EUA. 

Existem, sim, exemplos específicos em que uma ou mais dessas ocorrências afetaram os 

recursos de água potável, incluindo a contaminação de poços. Os casos ocorreram em 

atividades de rotina e também em acidentes e resultaram em impactos sobre as águas de 

superfície e subterrâneas. 
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Vazamentos dos fluidos e da água produzida no processo de fraturamento 

hidráulico em certos casos alcançaram os recursos de água potável, tanto de superfície, 

quanto subterrâneos. Foram verificados exemplos de descarga das águas residuais que 

aumentou a concentração de contaminantes nos corpos de água de superfície que as 

receberam. Ainda, exemplos de movimento subterrâneo dos fluidos, incluindo gás, em 

sua maior parte via poço produtor, que também contaminou os recursos de água potável. 

Em alguns casos, fluidos do faturamento hidráulico também foram diretamente 

injetados dentro de recursos de água potável para produzir óleo ou gás que coexistem 

nessas formações. 

Todavia, o fato é que, de acordo com o referido estudo, o número de casos 

identificados em que os recursos de água potável foram afetados é pequeno 

relativamente ao número de poços fraturados hidraulicamente, o que poderia significar 

que os efeitos sobre a água potável são raros. 

De todo modo, os dados existentes sobre os recursos de água potável, pré e pós-

fraturamento hidráulico, são considerados insuficientes, dificultando uma determinação 

mais precisa da frequência dos impactos gerados. Outros fatores limitantes incluem a 

presença de causas diferentes de contaminação, a curta duração dos estudos disponíveis 

e a dificuldade de acesso à informação relacionada às atividades de fraturamento 

hidráulico (EPA, 2015, BALLESTEROS et al., 2013). 

Outros estudos também apontaram a dificuldade de se identificar os efeitos 

possíveis do fraturamento sobre os recursos de água, dada a natureza complexa da 

indústria extrativa, combinada com a limitação dos dados sobre os impactos produzidos, 

tornando mais precário o desenho de um arcabouço regulatório apropriado (DOE, 2015, 

EUROPEAN COMISSION, 2014, RAHM, RIHA, 2012).   

Em que pese tal limitação, no âmbito das lições aprendidas com as atividades de 

exploração e produção de gás não-convencional, já é possível traçar um panorama geral 

de algumas das ações que merecem atenção e que precisam ser aperfeiçoadas.  

Sob esta ótica, segundo especialistas (RAHM, RIHA, 2014, RAHM, 2013, 

BROOMFIELD, 2012), pode-se dizer que existe uma variedade de riscos e impactos 

para os aquíferos como resultado de atividades e eventos associados com o 

desenvolvimento de shale gas, mas muitos deles tem nenhuma ou pouca relação com o 

fraturamento hidráulico em si, sendo, contudo, importantes para a gestão da água. 

Alguns desses riscos são similares àqueles associados com o desenvolvimento de óleo e 

gás convencional, bem como com a atividade agrícola, em geral. De qualquer forma, 
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para apoiar o ritmo e a escala de desenvolvimento de shale gas, particularmente em 

áreas não acostumadas com tal atividade, é necessário que o modo de operar, gerenciar 

e regular esta atividade seja melhor divulgado. 

Outro ponto a ser considerado é que a existência de relevantes diferenças locais 

em termos de geologia, hidrologia, política, infraestrutura e capacidade industrial, 

levam a que a esfera estadual ainda seja a mais apropriada para construir e aprimorar as 

normas regulatórias. 

Ademais, no interior das operações de exploração e produção de gás não-

convencional, observa-se que em muitos campos já são aplicadas as melhores práticas 

correntes e que estas práticas são divulgadas pela indústria, a fim de contribuir para a 

proteção do meio ambiente à medida que as atividades se desenvolvem. No entanto, 

nem todos os operadores as seguem. 

Ainda dentro do aprendizado alcançado, tem-se que eventos planejados, tais 

como a retirada de água e o tratamento e descarga dos fluidos residuais, são certos que 

ocorram e têm o potencial de afetar os recursos de água, especialmente se os impactos 

acumulados no tempo não foram apropriadamente compreendidos. Neste caso, os 

eventos e seus impactos devem ser estudados, melhor planejados e considerados dentro 

do arcabouço regulatório vigente. Já os eventos não-planejados ou acidentes, também 

são certos que ocorram, mas em locais e com impactos que são difíceis de prever. Neste 

caso, deve-se proceder à avaliação de uma ampla gama de dados, conduzida no nível 

interestadual, regional ou federal, para ajudar nas análises de risco que são 

compartilhadas entre os Estados e os campos de shale gas. 

Além disso, agências de proteção ambiental e outras relevantes na normatização 

dessas atividades podem e devem assumir um importante papel na regulação e na 

investigação das reclamações e denúncias em terras federais, identificando os riscos em 

comum entre os Estados e campos de shale gas, independentemente das diferenças 

locais, tal que padrões básicos para o exercício das atividades possam ser estabelecidos. 

Por exemplo, questões relativas à divulgação das substâncias químicas utilizadas, testes 

e manutenção da integridade dos poços através da cimentação e revestimento, e a 

estocagem, tratamento e descarga dos fluidos residuais são candidatas a apresentarem 

riscos em comum em localidades distintas (RAHM, RIHA, 2014, RAHM, 2013).  

Neste contexto, estados com histórico de desenvolvimento de óleo e gás natural 

provavelmente atenderão ou mesmo excederão os padrões básicos estabelecidos, mas 

nos estados em que esta atividade apresenta um desenvolvimento recente, limites 
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regulatórios mínimos são críticos para a segurança das operações (RAHM, RIHA, 

2014). 

Ressalta-se que, na esteira da necessidade de padrões mínimos para o exercício 

da atividade não-convencional, a Comissão Europeia publicou a Recomendação 70, em 

22 de Janeiro de 2014, convidando os países membros a seguir princípios mínimos na 

adoção de suas legislações aplicáveis à exploração e produção de hidrocarbonetos que 

utilizam elevados volumes de fraturamento hidráulico (EUROPEAN COMISSION, 

2014). 

Por fim, dados os massivos investimentos no desenvolvimento dos recursos de 

shale gas, existe um entendimento comum de que a indústria petrolífera precisará 

melhorar a comunicação com as comunidades locais, tornando mais transparente as 

ações empreendidas para mitigar os riscos ambientais e sociais. E, o fato de existirem 

riscos não necessariamente significa que uma atividade deve ser interrompida, mas que 

precisa, isto sim, de supervisão atenta, seja no âmbito local, seja quando se consideram 

aspectos que requerem uma perspectiva mais ampla (EPA, 2015, MEDLOCK, 2015, 

RAHM, 2013, GODEC, MOODHE, 2010). 

 Sem embargo, esforços para tornar o desenvolvimento de shale gas mais 

ambientalmente amigável provavelmente ainda devem percorrer um longo caminho, 

mas de fato serão necessários se a indústria não quiser que as pressões de grupos anti-

perfuração continuem a paralisar as atividades em algumas localidades (RAHM, 2011, 

GODEC, MOODHE, 2010).  

 Tais esforços incluem a captura das emissões de gás metano das operações de 

desenvolvimento e produção de shale gas, a redução dos impactos na superfície, através 

do uso de múltiplos locais para perfuração do poço, o uso de aditivos não-tóxicos nos 

fluidos de fraturamento e alternativas para o aproveitamento e eliminação da água 

utilizada (em alguns casos, pode ser mais viável tratar a água para obtenção de uma 

qualidade mínima para reuso na atividade de fraturamento, ou outro uso industrial, do 

que tratá-la para descarregá-la em corpos de água de superfície) (RAHM, RIHA, 2014, 

GODEC, MOODHE, 2010).  

Além disso, na esfera dos esforços para a gestão da água, deve ser considerado o 

balanceamento da necessidade de desenvolvimento dos recursos não-convencionais, os 

quais inegavelmente contribuem para reduzir a dependência de importações e aumentar 

a segurança do abastecimento interno, com as externalidades ambientais e as restrições 

regulatórias relacionadas (RAHM, RIHA, 2012). 
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 Face ao exposto, torna-se claro que uma variedade de fatores de mercado e 

regulatórios precisa estar alinhada, equilibrando os potenciais riscos e oportunidades 

dos diferentes atores envolvidos, de modo a que se possa observar a aceleração no ritmo 

e o efetivo desenvolvimento da produção de gás não-convencional em escala mundial.  

É dentro deste contexto que os capítulos a seguir analisam os principais 

mercados de gás natural – norte-americano, europeu, russo e chinês, discutindo o 

estágio atual da indústria gasífera nestes mercados e, especialmente, os potenciais 

impactos do desenvolvimento do gás não-convencional.  
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CAPÍTULO 5 – O MERCADO DE GÁS NATURAL AMERICANO 
Este capítulo analisa a indústria de gás natural americana e como ela foi impactada com 

o desenvolvimento das atividades de gás não-convencional. Aborda os mais relevantes 

fatores que contribuíram para o inequívoco sucesso da exploração e produção deste tipo 

de gás, mais especificamente do shale gas. Trata também de questões de segurança 

energética nos EUA e das mudanças observadas na condução da política de energia 

neste país e em outros mercados a partir dos elevados volumes de shale gas que 

passaram a estar disponíveis no mercado americano. Finalmente, são apresentados os 

principais aspectos regulatórios relacionados à atividade não-convencional.  

 

5.1 A Indústria de Gás Natural nos EUA 

A América do Norte foi uma das primeiras regiões a explorar massivamente o 

gás natural através das grandes companhias internacionais de óleo e gás (International 

Oil Companies – IOCs), como ExxonMobil, Chevron e ConocoPhillips, cujas 

avançadas tecnologias e expertise permitiram uma exploração explotação mais rápida 

dos campos recém-descobertos da década de 80 e contribuíram, por sua vez, para o 

declínio das reservas e do indicador Reservas/Produção (R/P) no período 1980-2003 

(GILARDONI, 2008).  

Os países da América do Norte constituem um mercado bastante integrado e 

maduro de gás natural. A partir do processo de liberalização iniciado nos anos 70, EUA 

e Canadá prosseguiram com a abertura de seus mercados à competição, de modo que 

atualmente representam os mercados mais concorrenciais 32  da indústria gasífera 

mundial, juntamente com o Reino Unido. 

Os EUA são o segundo maior consumidor de energia primária, atrás apenas da 

China, e consumem anualmente cerca de 2.299 milhões de tonelada de óleo equivalente 

(BP, 2016a). O gás natural representa 30% da matriz energética nacional, superado 

apenas pelo petróleo (36%) e seguido pelo carvão (20%). Como fonte de energia 

primária, o uso do gás atende a geração de energia elétrica com 39% e o setor industrial 

com 30%, em seguida, os setores residencial e comercial respondem, respectivamente, 

por 18% e 13% do consumo nacional, enquanto o setor de transporte participa com 

apenas 0,1% da demanda (EIA, 2016g). Sua maior importância relativa está no setor 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 Os mercados mais concorrenciais são aqueles em que existem um grande número de ofertantes e 
demandantes por um bem ou serviço, levando a que os preços sejam estabelecidos a partir do equilíbrio 
entre a oferta e a demanda pelo bem/serviço (VARIAN, 1996, IEA, 1998, PINDYCK, RUBINFELD, 
2002). 
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residencial/comercial e no setor industrial, onde, respectivamente 41% e 39% do total 

de energia primária utilizada provêm do gás natural, seguido pelos setores de geração de 

energia elétrica, onde 26% da energia primária consumida provêm do gás natural e de 

transportes, com apenas 3% (EIA, 2016h).  

Os volumes demandados de gás natural como fonte primária somaram 778,0 

bilhões de m3 em 2015, o que o coloca como maior consumidor mundial de gás natural, 

com 22,8% do total, bem à frente do segundo colocado, a Rússia, que consumiu, em 

2015, 391,5 bilhões de m3, quase metade a menos que os EUA e cerca de 11,2% do total 

mundial (BP, 2016a). Em terceiro lugar, apesar de apresentar uma demanda crescente 

por gás natural, a China consome apenas cerca de 197,3 bilhões de m3, o equivalente a 

5,7% do total mundial (BP, 2016a). 

Já em termos de produção, historicamente a Rússia esteve como maior produtor 

mundial de gás natural. Contudo, a partir de 2009 foi ultrapassada pelos EUA, país que 

detém desde então a liderança na produção de gás, com 767,3 bilhões de m3 produzidos 

em 2015, 22% do total mundial, enquanto a Rússia figura com 16,1% e o terceiro 

colocado, o Catar, com apenas 5,1% da produção mundial (BP, 2016a). 

Com o gradual declínio da produção de gás natural americana nos anos 80 (BP, 

2016a) e o aumento de seu consumo nos anos 90, a expectativa da indústria americana 

nos anos 2000 era de crescente dependência das importações de gás natural para 

atendimento ao mercado interno, especialmente via GNL, mas também por meio de 

gasodutos conectados ao Canadá, e em menor volume ao México. 

Em 2007, por exemplo, dados do Departamento de Energia americano 

estimavam que, em 2026, os EUA importariam cerca de 85 milhões de m3/dia via GNL 

e 170 milhões de m3/dia via gasodutos do Canadá e do México, mais do que dobrando, 

deste modo, seu volume importado de gás entre 2001 e 2026 (EIA, 2008a).  

Diante disto, elevados investimentos foram feitos nos EUA para possibilitar o 

aumento das importações de GNL: entre 2006 e 2009, a capacidade de regaseificação 

instalada passou de 1,5 trilhões de pés cúbicos (42,5 bilhões de m3) para 5,2 trilhões de 

pés cúbicos (147,2 bilhões de m3) (EIA, 2009a, EIA, 2008a). Isto permitiu que os 

volumes de GNL importados pelos EUA mais que triplicassem entre 2000-2007, 

passando de 6,4 para 21,8 bilhões de m3 neste período (EIA, 2016i). Atualmente, a 

capacidade de regaseificação de GNL nos EUA é de 132 milhões de toneladas por ano 

(182,0 bilhões de m3) (IGU, 2015b). 
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A expectativa de aumento da dependência reforçava as preocupações 

governamentais com a segurança energética nacional e a adequabilidade da oferta a 

preços estáveis e razoáveis (IEA, 2009, EIA, 2008a), o que pautou as decisões de 

política energética dos EUA no sentido da busca por novas fontes de energia, 

estimulando investimentos em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias 

(ANDREWS et al., 2009, SHIRLEY, 2001). 

Desta feita, a partir do início dos anos 2000, é possível observar uma reversão 

suave na tendência de queda das reservas americanas de gás natural, com a 

incorporação de novas reservas, superando o ritmo de produção, sobretudo advindas da 

reavaliação dos campos de gás não-convencionais (campos de shale na Bacia 

Appalachian e nas áreas da Costa do Golfo, do meio do continente e das Montanhas 

Rochosas, as quais somam cerca de 17,4 trilhões de m3, aproximadamente um terço da 

base total de recursos existente) (POTENTIAL GAS COMMITTEE, 2010).  

A adição de novas reservas fica ainda mais evidente a partir de 2007, conforme 

verificado no Gráfico 5.1, que compreende o período 1980-2015. 

 
Gráfico 5.1. Evolução das reservas provadas de gás natural nos EUA (em trilhões de 
m3). 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados de BP Statistical Review of World Energy (BP, 2016a). 

 

A exploração de grandes recursos de shale gas nos EUA aumentou as reservas 

totais de gás natural americanas em quase 50% na última década: enquanto em 2004, o 

volume de reservas provadas de gás natural nos EUA era de cerca de 5,5 trilhões de m3, 
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em 2007 já havia alcançado 6,7 trilhões de m3 e, posteriormente, em 2015, atingiu 10,4 

trilhões de m3 (BP, 2016a). 

Especificamente no que diz respeito ao shale gas, enquanto em 2007 havia 0,7 

trilhões de m3 em reservas provadas, em 2014 o volume de reservas provadas alcançou 

5,7 trilhões de m3, conforme pode ser verificado no Gráfico 5.2 abaixo, referente ao 

período 2007-2014. 

 

 
Gráfico 5.2. Evolução das reservas de shale gas nos EUA (em bilhões de m3). 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados de EIA (2016j). 

 

Em paralelo, a produção de gás natural americana começou a apresentar sinais 

de recuperação a partir de 2006, ao que se seguiu um vigoroso crescimento nos volumes 

produzidos nos anos posteriores, como pode ser visto no Gráfico 5.3 abaixo, referente à 

evolução do consumo e da produção de gás natural nos EUA no período 1980-2015.  
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Gráfico 5.3. Evolução do consumo e produção de gás natural nos EUA (em bilhões de 
m3). 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados de BP Statistical Review of World Energy (BP, 2016a). 

 

Em 2008, houve um salto de 4,6% na produção de gás, em grande parte devido 

aos incrementos na produção de gás não-convencional, fazendo com que as estimativas 

de produção do Departamento de Energia americano fossem revisadas para cima entre o 

curto período de junho e outubro de 2008 (EIA, 2008a, EIA, 2008b). Nesse ano de 

2008, a produção de gás não-convencional nos EUA atingiu cerca de 314 bilhões de m3 

(englobando shale gas, coalbed methane e tight gas), o que correspondeu a mais da 

metade da produção doméstica de gás natural e representou 3/4 da produção global de 

gás não-convencional (EIA, 2016h). Outros saltos na produção total de gás natural 

foram verificados em 2011, com acréscimo de 7,4% em relação ao ano anterior, e em 

2014, com aumento de 5,7% em relação ao ano anterior. Em 2015, a produção 

continuou a apresentar aumento do mesmo nível, desta vez 5,4% em relação a 2014. 

Considerando a última década (2006-2015), o crescimento médio na produção total 

americana de gás natural foi de 2,7% aa. (BP, 2016a).  

A título de comparação com os países vizinhos, o Canadá, segundo maior 

produtor de gás não-convencional, mais do que dobrou sua produção desde os anos 

2000: em 2008 produziu cerca de 60 bilhões de m3, o equivalente a 1/3 de sua produção 

total de gás, e em 2013 produziu 80 bilhões de m3 (IEA, 2015). Este incremento ocorreu 

apesar de o boom de produção nos EUA ter pressionado os preços regionais do gás 

natural para baixo e reduzido o comércio de gás via dutos entre estes dois países, o que 
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inclusive, levou a uma redução das exportações canadenses de gás em um-quinto nos 

anos recentes. Para reverter esse quadro, serão necessários maiores investimentos na 

viabilização da exportação de gás em sua forma liquefeita, com a construção de novas 

plantas de GNL e dutos que as suportem. De acordo com as estimativas, enquanto a 

produção de gás convencional continuará a declinar no Canadá, a produção de gás não-

convencional continuará a crescer, alcançando cerca de 200 bilhões de m3 até 2040 

(mais da metade oriundo do shale gas), e representará quase 90% da produção total de 

gás canadense neste ano (IEA, 2015).  

Já no México, a produção de gás convencional tem caído desde seu pico em 

2009 (de 59,3 bilhões de m3), e totalizou 53,2 bilhões de m3 em 2015, enquanto as 

importações de gás originário dos EUA mais do que dobraram no mesmo período, 

alcançando 20 bilhões de m3 em 2014 e 30 bilhões de m3 em 2015 (BP, 2016a). Com as 

reformas que este país tem implementado nos últimos anos no segmento upstream, é 

esperado um forte desenvolvimento de seus recursos internos de hidrocarbonetos, o que 

inclui uma estimativa de recursos de quase 16 trilhões de m3 de gás não-convencional, 

quase inteiramente shale gas (IEA, 2015). Projeta-se que o shale gas mexicano 

começará a ser produzido apenas no início dos anos 2020, mas crescerá rapidamente a 

partir daí e alcançará cerca de 60 bilhões de m3 até 2040 (IEA, 2015). 

O tight gas tem sido uma importante fonte de produção de gás não-convencional 

nos EUA e a expectativa é de que permaneça assim pelo menos pelas próximas duas 

décadas (EIA, 2016h). A participação desta fonte na produção total de gás passou de 

20% em 2000 para 31% em 2009, e 18% em 2015, atingindo um volume produzido de 

cerca de 5,0 trilhões de pés cúbicos (142,0 bilhões de m3) neste ano (EIA, 2016h, EIA, 

2011c). 

O coalbed methane começou a ser produzido comercialmente no final da década 

de 80 e se expandiu substancialmente na década seguinte, passando de um volume de 

2,6 bilhões de m3 em 1989 para 35,5 bilhões de m3 em 1999. Nos anos 2000, esta fonte 

cresceu moderadamente e alcançou um volume de 54,2 bilhões de m3 em 2009 e 39,8 

bilhões de m3 em 2014, o equivalente a 5,5% da produção total de gás nos EUA nesse 

ano (EIA, 2016k). 

Como visto, além da queda da produção convencional, a característica mais 

notável da produção de gás nos EUA na última década foi a emergência do shale gas. 

Embora, conforme mencionado no capítulo anterior, os recursos de shale sejam 

produzidos desde 1821, os volumes não eram significantes, situação que mudou 
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drasticamente nos anos 2000 à medida que avanços tecnológicos possibilitaram a 

produção de campos anteriormente considerados não-comerciais. 

Entre janeiro de 2002 e fevereiro de 2016, a produção de shale gas cresceu de 

2,4 para 43,0 bilhões de pés cúbicos/dia (68,0 para 122,0 milhões de m3/dia), passando 

de uma participação de cerca de 4,5% para aproximadamente 55% da produção total de 

gás natural (EIA, 2016d, EIA, 2016h). Interessa notar que as estimativas anteriores 

indicavam que apenas em 2035 a produção de shale gas alcançaria a metade da 

produção total de gás natural dos EUA (EIA, 2011c). 

Nas últimas duas décadas, pois, os EUA quadruplicaram sua produção de gás 

não-convencional, passando de um volume de 2,6 trilhões de pés cúbicos/dia em 1990 

(73,6 bilhões de m3) para 20,0 trilhões de pés cúbicos/dia (566,3 bilhões de m3) em 

2015 (EIA, 2016h).  

Comparativamente ao tight gas e coalbed methane, o shale gas é a fonte de 

maior crescimento esperado para os próximos anos. O cenário projetado até 2040 pelo 

Departamento de Energia americano para a evolução da produção de gás não-

convencional nos EUA pode ser visualizado na Figura 5.1 a seguir. 

 

Figura 5.1. Evolução da Produção de Gás Não-Convencional – EUA, em trilhões de 
pés cúbicos.  
Fonte: EIA (2016h). 
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 De acordo com o cenário referência das projeções acima, o desenvolvimento dos 

campos de shale gas e tight oil, tight gas e de recursos de gás natural offshore é o que 

mais contribuirá para o crescimento da produção de gás natural nos EUA, respondendo 

por 55% do aumento na produção total de gás natural seco entre 2015 e 2040. A 

produção dos campos de shale gas e tight oil crescerá em mais de 15 trilhões de pés 

cúbicos (425 bilhões de m3) nesse período, alcançando 29 trilhões de pés cúbicos (821 

bilhões de m3) em 2040 e sua participação no total da produção de gás natural crescerá 

de 50% em 2015 para 69% em 2040 (EIA, 2016h). 

 O tight gas e coalbed methane, por sua vez, permanecem como importantes 

fontes de gás natural, mas não contribuem para o crescimento total da produção no 

período em análise. 

 Estima-se que em 2020 a produção total de gás natural americana alcance 28,7 

trilhões de pés cúbicos (813 bilhões de m3) e, em 2040, 35,3 trilhões de pés cúbicos (1 

trilhão de m3). Já os volumes líquidos de comércio, em que predominavam as 

importações, indicam um total de cerca de 2,6 trilhões de pés cúbicos (74 bilhões de m3) 

a ser exportado em 2020 e 5,6 trilhões de pés cúbicos (159 bilhões de m3) em 2040 

(EIA, 2016h). 

É importante registrar alguns dos fatores críticos de sucesso que possibilitaram 

tamanha mudança na configuração do mercado de gás americano. Como um dos mais 

relevantes fatores está a estrutura de mercado única norte-americana: a propriedade 

sobre os direitos de capacidade de transporte é separada da propriedade do próprio duto, 

conforme discutido no capítulo 4. Se este arcabouço regulatório não estivesse presente, 

é discutível se o desenvolvimento do shale gas teria ocorrido no ritmo que se observou 

nos anos recentes.  

A separação entre os direitos de capacidade do duto e a propriedade destas 

instalações torna possível para o produtor acessar os mercados através de uma oferta 

competitiva para utilizar a capacidade de movimentação do duto. Esta é uma 

característica do mercado americano que contribuiu enormemente para o crescimento da 

produção de shale gas nos EUA, uma vez que possibilitou que as firmas produtoras 

independentes vendessem qualquer volume de shale gas que pudessem produzir aos 

preços prevalecentes no mercado. Na ausência desta separação, muitos dos pequenos 

produtores que primeiro se arriscaram nos investimentos em shale gas, que iniciaram a 

prova de conceito das novas técnicas, não teriam sido estimulados a fazê-lo, uma vez 

que o acesso aos mercados teria sido bastante limitado. Este é inerentemente um 
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problema na maioria dos outros mercados regionais, onde a capacidade do duto não é 

desagregada da propriedade da instalação e as grandes monopolistas incumbentes 

controlam a maior parte da infraestrutura de transporte, desencorajando a entrada das 

firmas menores e o comportamento inovador (LEVI, 2013a, MEDLOCK et al., 2011, 

GÉNY, 2010, MEDLOCK, 2009). Deve-se ressaltar, por oportuno, que o direito de 

acesso, embora de extrema relevância para o sucesso da produção de shale gas 

americana, não seria suficiente sem a existência prévia de uma extensa malha de dutos 

bem capilarizada e já amortizada. Isso porque o direito de acesso obrigatório a uma 

malha incipiente inibiria os investimentos no desenvolvimento desta malha ao retirar 

dos possíveis investidores as vantagens econômicas de ser o primeiro entrante, isto é, a 

exclusividade de uso da rede por um determinado período (por exemplo, até que se 

pudesse recuperar o capital investido ou ter toda a capacidade da rede contratada).     

Além da estrutura de mercado observada nos EUA, a liquidez dos mercados 

futuros permitiu que as firmas menores vendessem seus produtos no futuro, fornecendo 

a base para o financiamento de seus investimentos, o que as permitiu aumentar a 

produção mais rapidamente do que a tradicional abordagem de expansão do 

financiamento através de fluxo de caixa prévio aos investimentos (LEVI, 2013b). 

De forma mais geral, os EUA têm uma estrutura regulatória competitiva bem 

desenvolvida relacionada à infraestrutura de gás natural, serviços de transporte, 

comercialização, propriedade sobre os direitos minerais e aquisição de terras. Este 

ambiente tem promovido o rápido desenvolvimento dos recursos de shale gas nos EUA 

e dificilmente será possível replicá-lo completamente ou de forma rápida em outros 

lugares do mundo, em que prevalece o envolvimento estatal sobre a exploração, 

produção e transporte dos recursos de hidrocarbonetos. Por exemplo, o acesso dos 

investidores aos recursos de shale gas provavelmente será controlado de forma mais 

dura na China e na maioria dos países europeus, onde a propriedade da terra é 

geralmente distinta da propriedade dos direitos minerais, do que nos EUA, onde os 

proprietários de terra podem negociar diretamente os termos de acesso aos recursos 

minerais que estão no subsolo de sua propriedade particular (EIA, 2014a, 

WEIJERMARS, 2013, IEA, 2012b). 

Soma-se a isso a existência de uma extensa rede de serviços petrolíferos já 

instalada no território americano e bastante atuante na indústria de óleo que estava 

praticamente pronta a atender os novos desenvolvimentos na indústria de gás, a 

presença no país de grandes empresas fornecedoras de equipamentos para a indústria de 
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óleo e gás e, conforme já destacado, a existência de uma extensa rede de dutos, bastante 

capilarizada e já amortizada (SANTOS, RAMOS, 2010, MARTINS, RESENDE, 2010, 

IEA, 1998), que se configuraram como fatores críticos de sucesso do desenvolvimento 

de shale gas nos EUA.   

Esta ‘revolução silenciosa’ do shale gas, a qual em um curto espaço de tempo 

alterou profundamente a dinâmica do mercado americano, contestou todas as previsões 

anteriores quanto à evolução do mercado de gás nos EUA: a tendência de importações 

crescentes de gás natural via GNL se modificou para uma situação de autossuficiência e 

elevados volumes a serem exportados.  

A diferença de expectativas foi tão expressiva que a previsão de importação de 

GNL pelos EUA, apresentada no Anual Energy Outlook 2008, publicado pela 

EIA/DOE, de que os volumes alcançariam 2,8 trilhões de pés cúbicos em 2030 (79,2 

bilhões de m3), foi totalmente revista no ano seguinte, no Anual Energy Outlook 2009 

(EIA, 2009a, EIA, 2008a). 

No relatório de 2009, as estimativas de demanda de GNL pelos EUA foram 

reduzidas para 0,8 trilhões de pés cúbicos (22,6 bilhões de m3) em 2030, após passar 

pelo pico de 1,5 trilhões de pés cúbicos (42,5 bilhões de m3) em 2018. 

A Figura 5.2 abaixo apresenta a alteração nas previsões de importação de GNL 

pelos EUA entre 2008 e 2009, em trilhões de pés cúbicos. 

 
 

Figura 5.2. Previsão de Importação de GNL pelos EUA em 2008 e 2009. 
Fonte: EIA (2009a), EIA (2008a). 

 

De fato, apesar do contínuo aumento nos volumes de GNL importados pelos 

EUA no início da década passada, foi vigorosa a queda nestas importações a partir do 

pico observado em 2007. Tal enfraquecimento é explicado não apenas pela crise 

internacional iniciada em 2008 com o estouro da bolha no mercado de créditos 

(2009)!(2008)!
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americano, o qual reduziu o consumo energético mundial, e, por conseguinte, o de gás 

natural (BP, 2016a, ENERDATA, 2010), mas também pode ser atribuído em grande 

medida ao aumento da produção de gás não-convencional nos EUA, que reduziu a 

necessidade de importações de gás natural, impactando o comércio via dutos e, 

principalmente, as encomendas de carregamentos de GNL.   

É claro, pois, o papel proeminente dos EUA na indústria de gás natural. Na 

indústria de GNL, por seu turno, tal relevância não se verifica. A participação 

americana é bem modesta: apenas 0,7% do fluxo de comércio mundial de GNL (BP, 

2016a). 

Os EUA possuem oito terminais de importação de GNL, localizados em 

Massachussetts, Maryland, Georgia, Louisiana e Texas, cuja capacidade total é de 12 

bilhões de pés cúbicos por dia (cerca de 340 milhões de m3/dia), e um terminal de 

exportação, localizado no Alasca, com capacidade de 0,22 bilhões de pés cúbicos por 

dia (6,2 milhões de m3/dia) (EIA, 2016l). 

 O primeiro terminal, de Everett, em Massachussetts, começou a operar em 1971 

e o segundo, de Lake Charles, em Louisiana, iniciou suas operações 10 anos depois, em 

1981. Os demais começaram a operar no período de maior demanda por gás natural e 

maior necessidade de importações de GNL, entre 2000 e 2008, antes da emergência do 

shale gas no mercado americano (EIA, 2016l, IGU, 2015b, LEVI, 2013b).   

Enquanto em 2007, período de pico na demanda de gás natural dos EUA, as 

importações de gás somaram 130,5 bilhões de m3, sendo cerca de 17% advindo de 

GNL, em 2015 as importações de gás somaram 77,0 bilhões de m3, sendo apenas 3,4% 

na forma de GNL (EIA, 2016i).    

O Gráfico 5.4 abaixo apresenta a evolução dos volumes de gás natural 

importados pelos EUA, via dutos e GNL, no período 1985-2015. 
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Gráfico 5.4. Importação de Gás Natural pelos EUA.  
Fonte: Elaboração própria a partir de dados de EIA (2016i). 

 

5.2.  Política de Segurança Energética nos EUA 

Até aproximadamente metade dos anos 2000, como visto, diante do contexto de 

contínua queda na produção de óleo e gás pelos EUA, a perspectiva era de crescente 

dependência da oferta estrangeira, o que elevava a preocupação quanto à segurança do 

abastecimento interno para prover as elevadas necessidades de consumo energético do 

país (BP, 2016a, MEDLOCK et al., 2011, EIA, 2008a, HARTLEY, MEDLOCK, 2007).  

Isto acontecia em um ambiente internacional em que o gás natural estava sendo 

considerado cada vez mais importante como fonte de energia, tendo em vista os efeitos 

negativos em termos de mudanças climáticas da queima de combustíveis mais carbono-

intensivos (IEA, 2012a, IEA, 2011a). 

Especificamente no que diz respeito à demanda de gás natural, várias ações 

governamentais foram tomadas com vistas a assegurar um maior suprimento futuro: 

incentivos fiscais à pesquisa de fontes não-convencionais de modo a viabilizar sua 

produção comercial, pesquisas exploratórias sobre os hidratos de gás, sobre a conversão 

coal to gas, entre outras, mas especialmente, vultosos investimentos foram realizados na 

ampliação da capacidade de importação de gás natural liquefeito. Como visto 

anteriormente, era forte a perspectiva de elevada dependência do abastecimento gasífero 
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via carregamentos de GNL, em complemento às importações por dutos do Canadá e do 

México. 

Mas o inesperado boom na produção de shale gas, inicialmente em 2006, 

quando a produção de gás reverteu a tendência de queda, mas principalmente a partir de 

2008, propiciado pela viabilização comercial a partir do emprego de novas técnicas 

produtivas, alterou por completo o panorama da indústria de gás americana, permitindo 

o amplo atendimento às necessidades domésticas e o consequente aumento da segurança 

energética neste país. 

A proximidade dos recursos de shale gas aos usuários finais, onde o gás é usado 

como combustível industrial ofereceu não apenas segurança na oferta, mas também 

importantes benefícios econômicos aos EUA (MEDLOCK et al., 2011).  

Além disso, o desenvolvimento do shale gas americano tem gerado profundas 

implicações sobre a configuração do mercado de gás mundial: a larga produção de shale 

gas tem alterado o papel desempenhado pelos EUA na indústria de GNL. A maior 

oferta de shale no mercado americano vem afetando a comercialização de GNL, uma 

vez que a redução significativa da necessidade de importações gerou inicialmente um 

excesso de oferta no mercado, o que contribuiu para exercer uma pressão de baixa sobre 

os preços de GNL (EIA, 2016i, IGU, 2015a, IGU, 2015b, MEDLOCK et al., 2011). As 

cargas de GNL que anteriormente seriam destinadas aos EUA se tornaram disponíveis 

para atender a outros mercados (FATTOUH et al., 2015, DICKEL et al., 2014, 

MEDLOCK et al., 2011), diversificando o portfólio de oferta global de gás.  

Nos EUA, os efeitos da redução das importações de GNL levaram a uma 

relevante baixa na utilização de capacidade das instalações de regaseificação do país e 

algumas chegaram a ficar bastante ociosas (IGU, 2015b, IGU, 2014, RICE, 2011, 

MEDLOCK, 2009). O terminal americano de Neptune foi, inclusive, temporariamente 

descomissionado em 2013, em resposta à baixa demanda e declínio na utilização da 

capacidade instalada (IGU, 2014).  

A exceção são os pequenos volumes de importação de GNL que continuam 

sendo requeridos devido a restrições na rede de dutos, que forçam algumas localidades 

de New England a se basear nas importações de gás natural apesar de o mercado 

americano estar bem abastecido (LEVI, 2013b). 

Apesar de deter mais de 20% da capacidade de importação de GNL global, em 

2013 as taxas de utilização dos terminais de regaseificação dos EUA atingiram seu mais 
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baixo nível, mantido em 2014, de 1,4% de utilização, uma vez que seis dos onze 

terminais existentes não importaram uma carga sequer (IGU, 2015b, IGU, 2014).  

Neste ambiente, os operadores destas instalações passaram a reavaliar seu 

modelo de negócios com o intuito de participar economicamente das vantagens trazidas 

pelo boom de produção de shale gas. Passaram então a analisar a possibilidade de 

efetuar mudanças em suas instalações, de modo a capacitá-las a liquefazer o gás natural 

e habilitá-los a participar deste mercado como exportadores de gás natural na forma 

liquefeita. 

Deste modo, os operadores de instalações de GNL formalizaram junto à Agência 

Reguladora de Energia (Federal Energy Regulatory Comission – FERC) solicitações 

para construção de instalações de liquefação e alteração das plantas de regaseificação 

existentes para transformá-las em plantas de liquefação, e junto ao Departamento de 

Energia americano solicitações para exportar o GNL produzido domesticamente (DOE, 

2016, EIA, 2016m, FERC, 2016). 

Em razão disso, diversas companhias, entre elas: Sabine Pass, Freeport e Lake 

Charles já obtiveram aprovação do Departamento de Energia americano para exportar o 

GNL produzido (DOE, 2016). No entanto, no que diz respeito à aprovação para 

alteração/construção de instalações de liquefação, apenas sete terminais, para dados de 

janeiro de 2016, haviam recebido autorização da FERC33, seis dos quais já estão em 

construção (FERC, 2016).  

Vale registrar, que a infraestrutura de GNL americana propicia flexibilidade na 

comercialização para a indústria, pois fornece uma opção com a qual os mercados 

importadores como o europeu e o asiático podem lidar com as incertezas de volumes, ao 

mesmo tempo em que diferenças nos fundamentos de mercado (incluindo a curva de 

custos americana sustentada pelo shale gas) podem criar oportunidades de arbitragem 

para o fornecedor flexível de GNL.  

Sob o prisma do produtor, os efeitos da redução das importações americanas de 

GNL levaram também a que muitos dos investimentos realizados durante a década de 

90 na expansão da capacidade de exportação de GNL, por parte dos principais 

produtores do Oriente Médio e da África, antecipando a crescente necessidade por GNL 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 São eles: Sabine, LA: 2.76 Bcfd; Hackberry, LA: 1.7 Bcfd; Freeport, TX: 1.8 Bcfd; Cove Point, MD: 
0.82 Bcfd; Corpus Christi, TX: 2.14 Bcfd; Sabine Pass, LA: 1.40 Bcfd; e Lake Charles, LA: 2.2 Bcfd, 
cuja construção ainda não foi iniciada (FERC, 2016). 
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que os EUA vinham sinalizando, tornaram-se obsoletos, impactando o retorno sobre o 

capital investido.  

Os produtores de GNL, cujo desenvolvimento da oferta foi ancorado na crença 

de que os EUA seriam o mercado premium, isto é, estariam dispostos a pagar preços 

mais altos pelo GNL em razão da elevada necessidade de abastecimento interno, 

precisaram refazer sua estratégia de negócios e encontrar novos mercados, desviando 

então seus carregamentos para os compradores europeus e asiáticos (MEDLOCK et al., 

2011). 

O redirecionamento dos carregamentos de GNL dos EUA beneficia os países 

importadores europeus em seus esforços de diversificação da oferta para reduzir a 

vulnerabilidade energética e, também, favorece os países asiáticos no aumento das 

importações para atendimento de suas necessidades domésticas.  

Além de pressionar para baixo os preços do GNL, favorecendo os países 

importadores, a redução das importações dos EUA tem impactado também a dinâmica 

das relações geopolíticas globais no campo energético. 

Neste âmbito, pode-se observar uma grande mudança de atuação da Rússia, 

conforme será descrito no capítulo 6. O GNL deslocado dos EUA tem sido uma 

crescente alternativa de oferta para os consumidores europeus, o que enfraquece a 

habilidade russa para utilizar sua elevada reserva e produção de hidrocarbonetos como 

“arma energética” contra a Europa (MITROVA, 2014, MEDLOCK et al., 2011). Este 

país tem buscado firmar parcerias internacionais para apoiar o desenvolvimento de seus 

recursos petrolíferos, tem investido para aumentar sua participação na indústria de GNL 

e tem se voltado para novos mercados da Ásia-Pacífico (PALTSEV, 2014, MITROVA, 

2014, BILGIN, 2011).  

Assim, o aumento da produção de gás não-convencional nos EUA, até então 

forte importador, e o potencial de desenvolvimento em outros países, também 

importadores, enfraquece o poder de barganha dos países tradicionais produtores de gás 

natural. 

Especificamente, o shale gas poderá adquirir potencialmente um papel crítico 

em reduzir o poder, associado aos recursos energéticos – também conhecido como 

“petro-power”, dos maiores produtores de gás natural do Oriente Médio, Rússia e 

Venezuela. E poderá ser um dos grandes fatores a limitar a dependência global da oferta 

de gás natural das mesmas regiões instáveis que atualmente são fontes incertas de oferta 
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global de óleo. Neste sentido, o shale gas pode assumir um relevante papel em evitar o 

aumento do risco político, já existente no mercado mundial de óleo. 

Na Europa, alguns países estão investindo pesadamente na avaliação e 

exploração de seus recursos de gás não-convencional, enquanto outros declararam 

moratória ao processo de fraturamento hidráulico (KEEP TAP WATER SAFE, 2015, 

WILLIAMS, PEGGY, 2009). 

Na sequência dos impactos produzidos no mercado europeu, foi constatado 

ainda o retorno à maior utilização do carvão como insumo para a geração elétrica, 

aproveitando que o menor consumo americano (em razão da contínua substituição pelo 

gás natural) aumentou sua oferta e depreciou seus preços de venda para a Europa (EIA, 

2016n, COOKE, 2013, EIA, 2012a). Até meados de 2012, é possível constatar um 

grande aumento das exportações americanas de carvão, cujo destino foi em grande parte 

o mercado europeu e asiático; após este período, observa-se uma redução das 

exportações em virtude do menor crescimento da demanda global por carvão e de seus 

menores preços no mercado internacional, em torno de US$ 2,2/MMBTU em 2015 

(EIA, 2016n, EIA, 2016o,  EIA, 2012a). 

Mas um dos maiores impactos do aumento da produção de gás não-convencional 

nos EUA e a consequente sobreoferta de gás no mercado mundial é a alteração nos 

termos de precificação do gás natural nos contratos de compra e venda europeus, 

principalmente, a qual representa uma verdadeira mudança de paradigma34. 

Ainda no campo geopolítico, outras significantes mudanças de atuação têm sido 

observadas, com diversos países na Europa, bem como China, Índia, Austrália, entre 

outros, discutindo o potencial de recursos de shale gas em seus territórios e as parcerias 

internacionais necessárias para o seu desenvolvimento (MEDLOCK et al., 2011).  

EUA e China, por exemplo, assinaram um acordo de cooperação, em novembro 

de 2009, chamado “US-China Shale Gas Resource Initiative”, cujo principal objetivo é 

acelerar o desenvolvimento de recursos não-convencionais (WHITE HOUSE, 2009). 

Parcerias similares continuam sendo feitas entre os EUA e outros países, como a 

Polônia, para a troca de experiência no desenvolvimento e regulação de shale gas 

(USA, 2011). 

No campo interno, o aumento da oferta de shale gas, ao reduzir fortemente os 

preços do gás natural no mercado americano, favoreceu a redução de custos de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 A alteração nos termos de precificação do gás natural nos contratos de compra e venda europeus será 
mais detalhadamente apresentada no capítulo 6. 
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iniciativas para diversificar a frota automobilística americana, estimulando o uso de 

combustíveis não derivados do óleo, como o gás natural comprimido e a eletricidade. 

Isto, por sua vez, também tem significantes implicações para os objetivos ambientais 

globais, já que o gás natural a menor custo pode substituir combustíveis associados com 

a maior poluição atmosférica e maior intensidade de emissões de gás carbônico, como o 

carvão e o óleo (EIA, 2016o, COOKE, 2013, MEDLOCK et al., 2011). 

Registra-se, também, conforme abordado no capítulo anterior, que em muitos 

campos produtores de shale gas, a produção de líquidos, extraídos em conjunto com o 

gás, passou a ser expressiva, propiciando um elevado crescimento da produção de light 

tight oil – o óleo leve extraído destas rochas pouco permeáveis, que possuem maior 

valor agregado.  

Mais do que isso, justamente pelo maior valor agregado, muitos dos produtores 

de shale gas começaram a direcionar suas operações para os campos de gás ricos em 

líquidos, o que resultou na produção de volumes adicionais significativos de gás natural 

como um subproduto do processo de produção de tight oil, levando, por conseguinte, à 

uma depressão ainda maior nos preços do gás (KOMLEV, 2013). Logo, há uma 

situação de sobreoferta, com preços depreciados para o gás natural (EIA, 2016b). 

De fato, os baixos preços do gás no Henry Hub não desencorajaram os 

produtores a vender: eles continuaram a investir no desenvolvimento de shale gas 

apesar de seus custos excederem os preços de venda dos últimos anos (KOMLEV, 

2013, EIA, 2015c).  

Alguns fatores podem explicar a decisão dos produtores de shale gas de 

continuar perfurando em um ambiente de alto custo e baixo preço do gás. Em primeiro 

lugar, o mercado financeiro americano, principalmente o mercado futuro, capacita os 

produtores a assegurar lucros nos anos seguintes: os ganhos de hedge35 em 2008, 2009 e 

2010 reduziram a sensibilidade dos produtores para o ambiente de preços depreciados, 

permitindo-os manter a perfuração e, consequentemente, resultando no aumento do 

volume de gás produzido e na pressão de baixa em seus preços.  

Outro fator diz respeito ao sistema de propriedade de direitos minerais e práticas 

de contratação americanas. Nos EUA, como já mencionado, os proprietários de direitos 

sobre o solo também detêm os direitos sobre os recursos minerais presentes no subsolo. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35 O hedge consiste em uma operação que tem por finalidade proteger o valor de um ativo contra uma 
possível redução em uma data futura, ou , ainda, assegurar o preço de uma dívida a ser paga no futuro. 
Esse ativo pode ser o dólar, um título do governo, uma ação ou uma commodity (ITAÚ, 2015). 
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Então, as regras americanas forçam as companhias de shale gas que estão buscando 

explorar os direitos minerais sobre uma ampla área geográfica, a negociar e adquirir 

arrendamentos minerais de todos os proprietários de terra na área afetada. 

Consequentemente, os produtores que adquiriram uma enorme quantidade de terra com 

a obrigação de desenvolvê-la no curto-prazo (em 2006-2008) foram compelidos a gastar 

dinheiro na perfuração daquela terra para não correr o risco de perder os direitos de 

perfuração – e com eles as receitas futuras necessárias para cobrir os elevados 

investimentos que tinham sido feitos para assegurar aqueles arrendamentos. Dessa 

forma, os operadores continuaram a perfurar e produzir mesmo quando os retornos da 

venda da produção estavam abaixo da média, o que levou à colocação de grandes 

volumes de gás no mercado simplesmente para permitir que os produtores mantivessem 

seus arrendamentos. 

Existiu, pois, no desenvolvimento de shale gas nos EUA, uma corrida inicial por 

capital novo para assegurar a propriedade e o controle das reservas, seguida pela 

perfuração de poços para estabelecer as reservas e entregar valor aos proprietários de 

terra privados. No entanto, os preços do gás atuais e os altos custos de desenvolvimento 

estão sendo ignorados em favor das tentativas de maximizar a oportunidade de longo 

prazo percebida. 

Importa notar que a produção de tight oil também foi responsável pela forte 

reversão da produção de petróleo americana, em queda desde meados da década de 80, 

e que ultrapassou em 2014 a produção da Arábia Saudita e da Rússia (BP, 2016a), até 

então os maiores produtores mundiais de petróleo. Em 2015, os EUA se mantiverem 

como maior produtor e as projeções apontam que este país deve se manter nos próximos 

anos como líder na produção mundial de óleo e gás natural (EIA, 2016n, BP, 2016a). 

Vale dizer que EUA, Arábia Saudita e Rússia detêm, respectivamente, 13,0%, 13,0% e 

12,4% de participação no mercado mundial de petróleo (BP, 2016a).   

Diante de tal mudança na produção de óleo americana, as previsões passaram a 

apontar que os EUA se tornariam o maior produtor global de óleo até 2020 (o que, 

como visto, ocorreu em 2014) e sentiriam os impactos positivos das medidas de 

eficiência energética adotadas no setor de transportes – os efeitos da combinação destes 

fatores seria a contínua queda nas importações de óleo americanas e a posição de 

exportador líquido até 2030. Em suma, diferentemente de todo o previsto até meados 

dos anos 2000, as projeções publicadas passaram a apontar que os EUA atingiriam a 

autossuficiência energética dentro das próximas duas décadas, alterando de modo firme 
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o papel da América do Norte no comércio de energia global (JEGARAJAH, 2014, BP, 

2013, IEA, 2012c).  

 

5.3.  Infraestrutura de Transporte de Gás Natural 

Os EUA possuem uma extensa e altamente capilarizada infraestrutura de 

transporte de gás natural, a qual se estende por mais de 210 sistemas de gasodutos que 

totalizam mais de 305.000 milhas, incluindo dutos intra e interestaduais (EIA, 2016l). 

Estes sistemas abrangem mais de 1.400 estações de compressão, 11.000 pontos de 

entrega, 5.000 pontos de recepção e 1.400 pontos de interconexão que contribuem para 

a transferência do gás natural em todo o território americano (EIA, 2016l). Ainda, 

existem nos EUA 400 instalações de estocagem subterrânea de gás, as quais permitem 

estocar o gás produzido em períodos de baixa demanda ou baixo preço e utilizá-lo 

posteriormente em períodos de maior consumo ou para fins de arbitragem de preços 

(EIA, 2016l). 

Este país é um ativo participante do mercado integrado de gás natural da 

América do Norte, cujas redes de transporte estão interligadas por uma extensa malha 

de dutos, possibilitando um fluxo de comércio de cerca de 124 bilhões de m3/ano de gás 

natural, para dados de 2015, entre EUA, Canadá e México (BP, 2016a). Vale dizer que 

tal fluxo de comércio é apoiado pelo Acordo de Livre-Comércio da América do Norte 

(NAFTA), o qual permite que o gás natural seja facilmente movimentado entre os três 

países sem barreiras físicas ou tarifárias (LEVI, 2013b). 

Nos EUA, existem mais de 24 hubs ou centros de comercialização, localizados 

em sua maior parte nos estados do Texas e de Louisiana, que atuam como pontos focais 

para o estabelecimento de preços de referência do gás natural (EIA, 2016l).  

Os primeiros centros de comercialização de gás natural começaram a se 

desenvolver no final dos anos 80, seguindo a implementação da iniciativa de livre 

acesso aos dutos de transporte sob regulação da FERC – Order 436, de 1985 (EIA, 

2009b). Desde então, estes centros se tornaram um componente-chave da rede de 

transporte de gás natural dos EUA: localizados em pontos estratégicos da malha, 

oferecem serviços de transporte essenciais para os carregadores entre as interconexões 

dos dutos, assim como muitos serviços de suporte físicos e administrativos, que 

anteriormente eram tratados pelas firmas de transporte como serviços de vendas 

agrupados (EIA, 2009b). 
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O sucesso dos centros de comercialização está diretamente ligado à sua liquidez. 

Assim, a localização do centro deve ser capaz de atrair interesse suficiente dos 

consumidores no comércio de gás natural, a fim de gerar um volume de transporte e 

receitas com outros serviços que sustentem a atratividade do negócio. Neste âmbito, é 

bastante relevante que os carregadores possam ter a oportunidade de redirecionar seus 

carregamentos de gás para destinos alternativos, de acordo com as melhores 

oportunidades de preços, além de ter acesso a serviços básicos, tais como transferência 

de titularidade, armazenamento e carregamento de gás natural em uma base de curto-

prazo (EIA, 2009b).  

Conforme abordado no capítulo 2, o Henry Hub, localizado no Estado de 

Louisiana, é o principal e mais desenvolvido hub nos EUA (EIA, 2016l). É o maior hub 

do mundo, conecta vários gasodutos intra e interestaduais, em um total de doze, e tem 

acesso a três reservatórios de estocagem (EIA, 2016l), sendo considerado o ponto de 

entrega oficial para os contratos futuros negociados na bolsa mercantil de Nova York 

(NYMEX). Os preços estabelecidos no Henry Hub são usados como referência para 

todo o mercado de gás natural norte-americano, incluindo contratos futuros e contratos 

de exportação. 

A Figura 5.3 abaixo apresenta os hubs de gás existentes nos EUA em relação às 

maiores redes de transporte de gás natural 

 

 
Figura 5.3. Hubs de gás natural nos EUA. 
Fonte: EIA (2016l). 
Nota: Para melhor visualização, o Henry Hub foi destacado com um círculo verde. 
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Até o final de 2008, existiam 33 hubs ativos na América do Norte (9 no Canadá 

e 24 nos EUA), e, embora este número tenha permanecido essencialmente o mesmo 

desde o final da década de 90, muitos destes centros têm passado por significantes 

expansões. Estão divididos em duas categorias principais: hubs de produção, que 

servem principalmente como pontos de interconexão de gasodutos, hubs de mercado e 

centros de comercialização, que oferecem serviços que facilitam a comercialização do 

gás no local do hub, como estocagem, transferência de titularidade e comércio 

eletrônico de gás (EIA, 2009b).  

 

5.4.  Aspectos Regulatórios da Atividade de Shale Gas nos EUA 

De início, é importante mencionar que o sistema político americano é estável em 

seu nível mais fundamental: seu sistema de governo e regras básicas tem sobrevivido 

sem grandes alterações desde sua fundação em 1776 e a adoção de sua Constituição em 

1787. Dentro desse arcabouço, porém, existem mudanças constantes, com 

consequências potenciais para a indústria de energia. 

Mudanças no poder podem causar descontinuidades significativas não apenas no 

nível federal, mas principalmente no nível estadual, que é onde ocorre a maioria das 

decisões mais importantes que envolvem a indústria de gás natural. Em grande parte dos 

estados com setores de óleo e gás bem estabelecidos, tais como Texas e Louisiana, as 

políticas tendem a ser estáveis e consistentemente pró-indústria. Existem, entretanto, 

exceções: a política do Alasca, por exemplo, tem mudado substancialmente de governo 

para governo, mesmo quando as mudanças estavam dentro do mesmo partido político. 

Existe mais incerteza nos estados onde a indústria de energia não é tão estabelecida, 

proeminente ou influente – nesses estados, as mudanças nas lideranças políticas podem 

ter consequências maiores: é o caso de Pensilvânia, Nova Iorque e Colorado (para o 

shale gas) e Califórnia e Flórida (para o gás offshore) (LEVI, 2013b). 

Assim é que ambos os níveis de governo – federal e estadual estão 

profundamente envolvidos no setor energético através de políticas que promovem o uso 

e o desenvolvimento de fontes de energia específicas, bem como através de 

regulamentações que afetam o acesso aos recursos e os custos de sua exploração e 

produção. Neste âmbito, o desenvolvimento do gás natural, particularmente do shale 

gas, pode ser bastante influenciado pelos governos locais. 

De fato, nos EUA, o desenvolvimento dos campos de shale gas está sujeito tanto 

à esfera regulatória federal quanto estadual. As leis federais mais relevantes para lidar 
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com o problema ambiental relacionado à água são as leis da água potável – Safe 

Drinking Water Act (SDWA) e da água limpa – Clean WaterAct (CWA) (EPA, 2011a, 

GWPC, 2009). 

Sob a SDWA, a Agência de Proteção Ambiental americana – Environment 

Protection Agency (EPA), autoridade central de proteção da água potável, estabelece os 

padrões de qualidade e supervisiona os estados, localidades e fornecedores de água que 

implementam tais padrões.  

Já a CWA dispõe sobre a estrutura básica para a regulação das descargas de 

poluentes nas águas americanas e os padrões de qualidade para as águas de superfície 

(rios, lagos, oceanos e etc.). Sob esta norma federal, a EPA implementou programas de 

controle de poluição, como as normas de águas residuais industriais e os padrões de 

qualidade da água de superfície considerando todos os contaminantes.  

Mediante a CWA, os estados firmaram padrões que protegem os usos benéficos 

das águas de superfície, tais como recreação, esportes e oferta de água pública, contudo 

esta lei não trata diretamente da contaminação das águas subterrâneas, o que foi 

incluído na SDWA. 

A proteção da água potável foca no programa de Controle da Injeção 

Subterrânea – Underground Injection Control (UIC) da SDWA, cujas disposições 

requerem que a EPA regule os fluidos de injeção subterrânea (incluindo sólidos, 

líquidos e gases) para proteger as fontes subterrâneas de água potável36. Esse programa 

é responsável por regular a construção, operação, permissão e fechamento dos poços de 

injeção que depositam fluidos subterrâneos para estocagem ou eliminação, além de 

especificar outros requerimentos aos proprietários e operadores dos poços de injeção 

(EPA, 2011a). 

Contudo, em 2005, uma força tarefa criada pelo Congresso americano 

recomendou que se excetuasse o fraturamento hidráulico da regulação sujeita à SDWA 

(RAHM, 2011). A Lei de Política Energética de 2005 – National Energy Policy Act 

atendeu a esta recomendação e então foi excluída da SDWA a autoridade do programa 

UIC de regular a injeção subterrânea de fluidos utilizados no fraturamento hidráulico 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 A SDWA determina, porém, que as regulamentações do programa de Controle da Injeção Subterrânea 
não devem interferir na injeção da água salgada ou outros fluidos trazidos à superfície relacionados à 
produção de óleo e gás ou qualquer outra injeção subterrânea para a recuperação secundária ou terciária 
destes produtos (EPA, 2011a).!
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das operações relacionadas à produção de petróleo e gás37, bem como a injeção 

subterrânea de gás natural para os propósitos de estocagem. 

Apesar de a EPA estar ativamente investigando o fraturamento hidráulico e seus 

impactos sobre os recursos de água potável, atualmente existe pouca supervisão 

regulatória federal das atividades de fraturamento. A EPA pode emitir ordens de 

comprometimento ambiental imediatas para as empresas, no entanto, a regulação que 

existe é basicamente de competência dos estados (EPA, 2011b). 

A alteração na SDWA não impediu os estados de imporem suas próprias 

regulamentações referentes ao fraturamento hidráulico. Além disto, os estados e a EPA 

continuam possuindo competência para regular as descargas das águas produzidas nas 

operações de fraturamento. Os estados, portanto, têm sido responsáveis pela proteção 

dos recursos subterrâneos durante as atividades de produção de petróleo e gás natural. 

Em Nova Iorque, por exemplo, o Departamento de Conservação Ambiental tem 

autoridade sobre o desenvolvimento das atividades de óleo e gás no Estado, e 

supervisiona o processo de fraturamento hidráulico para assegurar proteção aos recursos 

de água subterrânea (EPA, 2011b, SOEDER, KAPPEL, 2009).  

Em virtude dos problemas relacionados à oferta de água e aos desafios 

econômicos e ambientais de tratamento e eliminação da água utilizada, muitas agências 

estaduais têm sido cautelosas em relação à concessão de licenças e alguns estados 

americanos têm interrompido as atividades de perfuração até que essas questões sejam 

resolvidas (SOEDER, KAPPEL, 2009).  

Por exemplo, desde 2008 o estado de Nova Iorque introduziu uma moratória 

sobre as atividades de fraturamento hidráulico e perfuração horizontal, permitindo 

apenas a perfuração vertical (KEEP TAP WATER SAFE, 2015, ZELLER, 2010). Esta 

moratória estaria em vigor até que estudos mais amplos sobre os riscos de tais 

atividades fossem finalizados. Em dezembro de 2014, foi apresentado um estudo de 

cinco anos realizado pelo Departamento Estadual de Conservação Ambiental de Nova 

Iorque, o qual apontou que o processo de fraturamento hidráulico tinha o potencial de 

poluir muitos reservatórios e aquíferos de Nova Iorque e que os benefícios econômicos 

para o estado seriam claramente menores do que os inicialmente previstos. Este 

Relatório detalhou significantes riscos relacionados com a saúde respiratória, água 

potável, atividades sísmicas, mudanças climáticas, contaminação do solo, poluição 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37 O uso de diesel durante o processo de fraturamento hidráulico, contudo, se manteve sob a regulação do 
programa UIC. 
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sonora e de odor, assim como reclamações quanto a efeitos negativos sobre a saúde de 

pessoas que vivem próximas às atividades de fraturamento em outros estados 

(SPENCE, 2016, ZUCKER, DRESLIN, 2014).  

A partir de então, o governador do estado americano de Nova Iorque, Andrew 

Cuomo, declarou que o banimento às atividades de fraturamento hidráulico 

permaneceria em seu estado (BRAKE, MILLER, 2014). Paralelamente, neste mesmo 

período de dezembro de 2014, os estados canadenses de Quebec e New Brunswick 

também baniram o uso do método de fraturamento hidráulico na extração de seus 

recursos fósseis, citando a falta de pesquisa conclusiva que confirmasse que o emprego 

deste método é seguro e expressando preocupação quanto à saúde pública, 

contaminação da água, emissões de gases de efeito estufa e a falta de uma licença social 

para a indústria de óleo e gás utilizar o fraturamento (BRAKE, MILLER, 2014).  

Em novembro de 2014, Denton se tornou a primeira cidade do Texas a banir o 

uso desse método (DALLAS NEWS, 2014). Ainda, Maryland, New Jersey, Califórnia, 

Colorado, Pensilvânia, Ohio, entre outros, são estados que também declararam 

moratória sobre as atividades de fraturamento hidráulico em algumas de suas 

localidades (KEEP TAP WATER SAFE, 2015). 

Assim, embora as leis federais nos EUA não regulem a injeção dos fluidos do 

fraturamento, estados como Nova Iorque e Pensilvânia podem fazê-lo e efetivamente o 

fazem, exigindo a submissão de informações sobre a composição dos referidos fluidos 

antes de emitir a permissão para o poço. O Departamento de Proteção Ambiental da 

Pensilvânia, além disso, requer que os dados de segurança dos materiais sejam anexados 

a todo plano de perfuração. Outros estados, como o Colorado, também têm exigido a 

divulgação dos componentes químicos utilizados na hidrofratura, ainda que apenas para 

reguladores e médicos e não para o público em geral (SORAGHAN, 2010). Destaca-se, 

porém, que outros poços de injeção relacionados ao desenvolvimento de óleo e gás 

podem estar sujeitos à regulação federal (ANDREWS et al., 2009). 

Em 2009, preocupações crescentes acerca dos riscos de contaminação das águas 

a partir do fraturamento hidráulico resultaram na proposição de duas legislações no 

Senado e na Casa dos Representantes dos EUA com o objetivo de alterar novamente a 

SDWA e conferir à EPA a autoridade de regular o fraturamento hidráulico, assim como 

requerer a divulgação das substâncias químicas utilizadas neste processo (LIBRARY 

OF CONGRESS, 2009). Todavia, a sessão do Congresso expirou sem uma ação efetiva 

com respeito a tais proposições. Em novembro de 2010, o Departamento do Interior 
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americano promoveu um fórum sobre o uso do fraturamento hidráulico em terras 

federais, confirmando a posição do governo de encorajar a segurança e extração 

ambientalmente sustentável do gás natural em terras federais (U.S. DEPARTMENT OF 

INTERIOR, 2010). 

Apesar das contendas que envolvem forças pró e anti-perfuração, as técnicas de 

fraturamento hidráulico e perfurações horizontais dos campos de shale gas 

provavelmente continuarão a ser usadas (VAUGHAN, PURSELL, 2010) – e as 

parcerias acordadas entre os EUA e outros países corroboram esta expectativa, ao 

reforçar a intenção de se prosseguir com o aumento da produção de shale gas, nacional 

e internacionalmente. 

Grupos anti-perfuração poderão ter sucesso em algumas localidades, como visto 

em Nova Iorque, mas terão mais dificuldades em outras, como no Texas, maior estado 

produtor e onde estão localizados os maiores campos de shale dos EUA (GWPC, 2009, 

STEVENS, KUUSKRAA, 2010). Especialistas sugerem que estas controvérsias 

provavelmente guiarão os perfuradores para descobertas e uso de alternativas não-

tóxicas, quando possível, para as químicas do fraturamento (RAHM, 2011), e que 

invariavelmente os custos irão crescer nos estados que estão aumentando a supervisão 

sobre o fraturamento hidráulico (VAUGHAN, PURSELL, 2010). 

Deste modo, mesmo com o aumento da demanda de alguns estados por 

supervisão federal, é questionável até que ponto o governo americano se envolverá nos 

esforços para controlar os impactos ambientais resultantes do fraturamento hidráulico 

(RAHM, 2011).  

 A seguir, o próximo capítulo apresentará a análise da indústria de gás natural 

europeia, incluindo o mercado de gás russo, com os possíveis efeitos do gás não-

convencional sobre estes mercados. 
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CAPÍTULO 6 – O MERCADO DE GÁS NATURAL EUROPEU 
Este capítulo analisa as principais características da indústria de gás natural europeia, 

notadamente a mudança que tem sido perseguida na última década em direção a um 

mercado gasífero mais liberalizado, o qual, como será visto, poderá implicar em 

importantes impactos no modelo de precificação vigente até então. São apresentados os 

principais argumentos relacionados ao intenso debate que tem sido travado em defesa, 

de um lado, da permanência do mecanismo de indexação ao óleo na formação dos 

preços do gás natural nos contratos de longo prazo europeus e, de outro, da precificação 

baseada na competição gás-gás nestes contratos. A análise possibilitará no capítulo 8, 

identificar linhas narrativas em que o desenvolvimento de gás não-convencional pode 

afetar a relação de preços petróleo-gás natural e as perspectivas de globalização da 

indústria de gás natural. A fim de melhor retratar a dinâmica existente na indústria de 

gás natural do continente europeu, o capítulo, inicialmente, abordará em separado as 

análises do mercado gasífero russo e da União Europeia, para posteriormente apresentar 

uma análise conjunta sob as duas óticas. 

 

6.1.  O Mercado de Gás Natural na Rússia 

O setor de energia ocupa grande importância na economia russa e suas 

exportações foram uma das forças motrizes da recuperação econômica deste país após o 

colapso da década de 90: entre 2000-2008 o crescimento econômico real foi de 5% aa 

(TRADING ECONOMICS, 2016). Por outro lado, a dependência das receitas advindas 

destas exportações também foram um dos principais responsáveis pela recessão 

econômica, durante a recessão global de 2008-2009, quando a redução da demanda por 

combustíveis fósseis, e a queda nos preços do óleo e de energéticos correlacionados 

contribuíram fortemente para uma perda de quase 8% no PIB em 2009 (PALTSEV, 

2011). A demanda e os preços se recuperaram em 2010, levando a um crescimento do 

PIB de 3,7% em relação a 2009, mas as preocupações acerca da viabilidade do 

crescimento russo baseado nas exportações de combustíveis fósseis permaneceram 

(PALTSEV, 2011).  

As necessidades domésticas de energia são da ordem de 666,8 milhões de 

toneladas de óleo equivalente, em cujo total o gás natural desempenha um papel 

altamente relevante, pois é responsável por mais da metade do consumo de energia 
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primária, respondendo por cerca de 53%, seguido pelo óleo (21%), carvão (13%), 

nuclear (7%) e hidroeletricidade (6%), conforme dados de 2015 (BP, 2016a).  

A principal empresa que atua no setor de óleo e gás russo é a petrolífera estatal 

Gazprom. A maior parcela de suas vendas de gás é destinada à geração de energia 

elétrica (24%) e ao segmento residencial (23%), seguido pelo comércio e serviços 

(15%) e pelo consumo industrial, onde se destaca o setor de química agrícola (8%) 

(GAZPROM, 2014a). 

A Gazprom detém a propriedade e opera toda a infraestrutura de transporte de 

gás do País, possuindo o monopólio, formalmente legalizado em junho de 2006, sobre 

as exportações de gás russas. Além disso, esta estatal tem o direito exclusivo de 

desenvolver os grandes campos de importância estratégica para a Rússia, enquanto as 

companhias independentes têm campos “menores” e/ou campos gigantes de óleo com 

gás associado.  

As maiores companhias independentes integradas de óleo e gás ativas na Rússia 

são: Rosneft, Lukoil, TNK-BP e Surgutneftegas, as quais possuem ambiciosos planos 

de desenvolvimento de gás natural para as próximas duas décadas38. A produção de gás 

dos produtores independentes é atualmente de cerca de 25% da produção total russa 

(EIA, 2015d, PALTEV, 2014). 

A maior produtora independente de gás, Novatek, tem crescido rapidamente e já 

alcançou 9% do total da produção russa de gás em 2012 (LASKO, NESTERENKO, 

2012, EIA, 2015d). No entanto, esta companhia depende da rede de dutos da Gazprom 

para transportar seu gás, sendo que a ampla liberalização do acesso ao sistema de 

transporte de gás é considerada improvável no curto prazo (JOHNSTON, 

STROMQUIST, 2014). 

Vale registrar que a Novatek está tentando contornar o monopólio da Gazprom 

ao direcionar sua estratégia para o mercado de GNL, com a propriedade de uma planta 

em Yamal, planejada para entrar em operação em 2016-2017 (PALTSEV, 2014). Neste 

âmbito, a legislação de exportação de GNL, promulgada em 2013, ajuda a preparar o 

ambiente para que a Novatek e a Rosneft, aos poucos, contornem o monopólio da 

Gazprom sobre exportações (JOHNSTON, STROMQUIST, 2014). 

A Rosneft também tem sido agressiva na expansão dos seus negócios de gás 

natural através de fusões e aquisições, e conseguiu aumentar sua produção de 8 para 21 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 Na maioria dos casos, porém, estas companhias também possuem grandes projetos relacionados à 
produção de petróleo que competem com os projetos de gás natural.   
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bilhões de m3 entre 2006 e 2012 (MITROVA, 2014). Destaca-se que o aumento da 

proporção de produtores não-Gazprom está começando a influenciar os preços do gás 

no mercado interno russo, com descontos de 3-10% por parte dos produtores 

independentes nos preços estabelecidos pelo Serviço Federal de Tarifas (MITROVA, 

2014).  

A posição atual da Rússia na indústria mundial de gás natural é bastante 

expressiva: este país detém a segunda maior reserva provada de gás natural, estimada 

em 32,3 trilhões de m3 (atrás apenas do Irã, que possui 34,0 trilhões de m3 de reservas 

de gás), o que equivale a 17,3% das reservas mundiais, e é a segunda maior produtora 

(atrás dos EUA), com um volume de 573,3 bilhões de m3 em 2015, cerca de 16,1% da 

produção mundial (BP, 2016a).  

Importante notar que a Rússia detinha a liderança como o maior produtor 

mundial de gás natural desde 2002, todavia, a escalada da oferta americana de gás não-

convencional modificou este quadro e, em 2009, a produção gasífera dos EUA 

ultrapassou a russa, mantendo-se na frente até então. Nos últimos anos, o consumo 

doméstico e a produção têm apresentado suave redução (BP, 2016a). 

O Gráfico 6.1 abaixo apresenta a evolução no consumo doméstico e da produção 

de gás natural na Rússia no período 1985-2015. 

 
Gráfico 6.1. Evolução do consumo e produção de gás natural na Rússia (em bilhões de 
m3). 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados de BP Statistical Review of World Energy (BP, 2016a). 
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Os excedentes observados nos volumes produzidos são exportados e 

correspondem a cerca de 36% da produção russa. Em 2015, a Rússia exportou um total 

de aproximadamente 207 bilhões de m3 de gás natural (BP, 2016a).  

Este país tem a maior representação no comércio mundial de gás – 20% do total, 

dominando tanto o mercado de gás europeu, quanto o da Comunidade dos Estados 

Independentes (CIS)39. Ao mesmo tempo, a Rússia também é altamente dependente 

desses mercados: em 2015, 77% do volume total exportado se destinou à Europa e 16% 

à CIS, ambos via dutos. Os 7% restantes foram exportados na forma de GNL para o 

Japão, Coréia do Sul, Taiwan e China, em um total de 14,5 bilhões de m3 (BP, 2016a).    

Além disto, este país importou 16,9 bilhões de m3 via dutos, principalmente do 

Casaquistão, Uzbequistão e Turcomenistão (BP, 2016a) – com um sistema de transporte 

único, a Rússia é um importante fornecedor do gás oriundo da Ásia Central para a 

Europa e os países da CIS. 

O Gráfico 6.2 a seguir apresenta a evolução das exportações de gás natural da 

Rússia para a Europa e CIS desde o início dos anos 2000. 

 
Gráfico 6.2. Evolução das exportações de gás natural da Rússia para a Europa e CIS 
(em bilhões de m3). 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados de BP Statistical Review of World Energy (BP, 2016a) 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39 Da sigla em inglês “Commonwealth of Independent States”. A Comunidade dos Estados Independentes 
foi criada em dezembro de 1991 e atua como uma organização supranacional da qual fazem parte os 
seguintes países que pertenciam à ex-União-Soviétiva: Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Cazaquistão, 
Quirguízia, Moldávia, Rússia, Tadjiquistão, Turcomenistão, Ucrânia e Uzbequistão (CIS, 2014). 
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6.1.1  Planejamento Energético Russo 

Face à elevada participação do mercado europeu nas exportações do gás natural 

russo, somado às incertezas sobre a demanda futura europeia e às extensões das sanções 

que tem sofrido por parte da União Europeia e dos EUA desde a crise da Ucrânia, que 

será discutida adiante, tornou-se imperativo que a Rússia desenvolvesse uma política de 

segurança da demanda que assegurasse a lucratividade dos seus investimentos e a 

sustentabilidade do seu setor de energia.  

Nesse ambiente, foi publicado em 2010, o documento Energy Strategy 2030 

(ES-2030), estabelecendo a estratégia russa para o setor de energia do País. O 

desenvolvimento da infraestrutura de energia doméstica, que inclui não apenas a rede de 

transporte propriamente dita, mas também mecanismos de mercado e instituições de 

livre comércio, é uma das principais prioridades. Soma-se a isso o programa para 

aumentar os preços do gás e os mecanismos para minimizar os impactos 

socioeconômicos do crescimento global dos preços de energia, que possuem particular 

importância (MINISTRY OF ENERGY OF THE RUSSIAN FEDERATION, 2010).  

A estratégia energética até 2030 destaca a intenção de balancear os vetores leste 

(mercado da Ásia-pacífico) e oeste (mercado europeu), o que significa um esforço russo 

não apenas de incremento das vendas de gás para o mercado europeu, que 

correspondem a cerca de 93% de suas exportações, mas também de diversificação 

destas exportações, promovendo o vetor leste, de forma a que este alcance cerca de 20% 

de suas exportações até 2030 (contra os atuais 7%) (FERNÁNDEZ, PALAZUELOS, 

2011, GROMOV, 2010, MINISTRY OF ENERGY OF THE RUSSIAN 

FEDERATION, 2010, MARES, LARYS, 2012).  

A Gazprom baseia sua estratégia na presunção de crescimento global da 

demanda de gás, puxados particularmente por China e Índia, e já declarou estar se 

preparando para ser o principal fornecedor desses volumes adicionais.  

Ademais, esta estatal vislumbra também o crescimento da demanda europeia, em 

razão da proibição da geração nuclear na Alemanha e em alguns outros países, das 

dificuldades no desenvolvimento de shale gas no continente europeu e da queda na 

produção de gás convencional (GAZPROM, 2015a).  

Como parte da estratégia para Europa, a Gazprom adquiriu nos últimos anos 

participação em diversas empresas de distribuição de gás nos países europeus 

importadores de gás russo (BOUSSENA, LOCATELLI, 2013, WAGBARA, 2007).  
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Além disso, a dependência do Estado russo das vendas de gás para a Europa o 

levou a uma abordagem geopolítica para controlar a produção e o trânsito de 

fornecedores alternativos da região do Cáspio, Oriente Médio e África (BILGIN, 2011). 

O Esquema Geral para o Desenvolvimento do Setor de Gás Natural Russo 

planeja ambiciosas metas: produção de gás entre 885 e 940 bilhões de m3, e exportações 

de 353-390 bilhões de m3 em 2030, dobrando a parcela de GNL nas exportações para 

14-15% em 2030 (GROMOV, 2010). 

Apesar de ser a 2ª maior produtora mundial de gás natural, a Rússia ainda não 

está presente como um ator relevante na indústria de GNL. Entretanto, seu 

planejamento energético contempla uma maior inserção nesta indústria, expandindo 

suas vendas para novos mercados da Ásia-Pacífico, especialmente China (MITROVA, 

2014). 

A primeira planta de GNL na Rússia foi aberta em 2009 na Ilha de Sakhalin, 

iniciando exportações para o Japão e a Coréia do Sul. Sua capacidade atual é de cerca 

de 9,6 milhões de toneladas de GNL, com uma proposta de expansão para 14 milhões 

de toneladas de GNL (PALTSEV, 2014, PALTSEV, 2011, EIA, 2015d).  

De acordo com o Presidente russo Wladimir Putin, apesar de a Rússia 

atualmente ter apenas uma pequena participação no mercado de GNL, o crescimento de 

sua capacidade de exportação por este modal de transporte é considerado uma 

prioridade estratégica para a indústria russa, como forma de reagir à evolução recente da 

dinâmica do mercado global, que tem começado a erodir seus status de proeminente 

produtor e supridor de gás natural (NEW EUROPE ONLINE, 2013, JOHNSTON, 

STROMQUIST, 2014). Tal dinâmica passa pela grande produção de shale gas nos EUA 

e maior oferta de GNL no mercado internacional, bem como pela competição com 

novos projetos de dutos, pela oscilante demanda de gás europeia e pela baixa penetração 

nos mercados asiáticos, que apresentam alto crescimento da demanda de gás 

(JOHNSTON, STROMQUIST, 2014, DICKEL et al., 2014, HONORÉ, 2014). 

O planejamento energético russo projeta também que a produção de gás natural 

não-Gazprom alcançará 30% da produção total russa em 2030, contra 26% em 2012 

(MINISTRY OF ENERGY OF THE RUSSIAN FEDERATION, 2010, EIA, 2015d). 

Em especial, as exportações de gás natural requerem maior atenção em 

comparação com as exportações de outras fontes energéticas, uma vez que a Rússia 

possui meios menos diversificados para exportar gás natural relativamente ao óleo e ao 

carvão. Ademais, as exportações de óleo e carvão da Rússia não passaram pelas 
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rupturas observadas nas rotas de trânsito do gás russo através da Ucrânia e da 

Bielorússia40, principais rotas de exportação do gás russo para a Europa.  

Em resposta a tais rupturas, que serão discutidas adiante, a Rússia e alguns 

países da Europa ocidental planejaram novos dutos para contornar (em anglicismo, 

bypassar) os Estados de trânsito “problemáticos”. 

Neste âmbito, entrou em operação em novembro de 2011 – o Gasoduto North 

Stream, que conecta a Rússia diretamente à Alemanha via Mar Báltico, com capacidade 

de 55 bilhões de m3 (MINISTRY OF ENERGY OF THE RUSSIAN FEDERATION, 

2010, RATNER et al., 2013). 

Outro importante duto planejado para conectar Rússia e Bulgária, via Mar 

Negro, continuando através da Hungria, Grécia, Sérvia, Áustria e Itália era o South 

Stream, com capacidade de 63 bilhões de m3 (MINISTRY OF ENERGY OF THE 

RUSSIAN FEDERATION, 2010, RATNER et al., 2013). Todavia, este projeto foi 

recentemente abandonado, em dezembro de 2014, devido às incertezas quanto ao trecho 

búlgaro, depois de a Comissão Europeia solicitar à Bulgária a interrupção dos trabalhos 

preparatórios para a construção do duto (EURACTIV, 2014). Este duto seria o principal 

competidor para os projetos do Corredor Sul41 , cujo objetivo é o de reduzir a 

dependência europeia do gás russo (RATNER et al., 2013), e rivalizaria com o projeto 

do gasoduto Nabucco42, também abandonado em favor do duto Trans-Adriático (TAP) 

(JOHNSTON, STROMQUIST, 2014). 

O cancelamento do duto South Stream levantou o questionamento se esta 

decisão poderia representar um sinal fundamental de reorientação da política de 

exportação de gás russa. Isso porque tal cancelamento foi rapidamente seguido por 

outros dois importantes eventos na indústria europeia de gás: o abandono dos esforços 

da Gazprom em obter 100% da capacidade no duto OPAL (parte onshore do duto North 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40 Além de ser um dos maiores importadores do gás russo, a Ucrânia é o principal corredor das 
exportações deste gás para a Europa, com capacidade de transporte de 140 bilhões de m3; o restante das 
exportações para a Europa são feitas através da Bielorrúsia, cujo duto possui 33 bilhões de m3 de 
capacidade (EIA, 2015d, PALTEV, 2014, PIRANI et al., 2009).  
41 Os projetos do Corredor Sul envolvem a construção de um sistema de dutos para transportar gás natural 
desde a região do Cáspio e Ásia Central até a Europa, apoiado pelos EUA. Os projetos destes dutos 
denominados Trans-Adriatic (TAP) e Trans-Anatolian (TANAP) são passos significativos, mas os 
volumes iniciais de 350 e 565 bcf/ano (10 e 16 bilhões de m3/ano), respectivamente, não são suficientes 
para alterar a dependência europeia do gás russo (RATNER et al., 2013, JOHNSTON, STROMQUIST, 
2014).  
42 O gasoduto Nabucco teria capacidade máxima de transporte de 31 bilhões de m3 por ano e conectaria a 
região do Cáspio e Oriente Médio (via Turquia, Bulgária, Romênia e Hungria) com a Áustria e com os 
mercados de gás do centro e do oeste europeu, oferecendo uma valiosa fonte alternativa ao gás russo para 
a Europa (ERDOGDU, 2010). 
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Stream) e o cancelamento da troca de ativos com a empresa BASF, o que teria lhe dado 

amplo controle sobre a joint venture Wingas, que opera a maior instalação de estocagem 

de gás natural da Europa (BASF, 2014, STERN et al., 2015). Além disso, a 

possibilidade de assinatura de um segundo grande contrato de exportação por dutos com 

a estatal chinesa China National Petroleum Corp. (CNPC) em 2015 poderia ser um 

indício de mudança concreta na política russa de exportações de gás natural (PAIK, 

2015, STERN et al., 2015). 

Como será também destacado no capítulo 6, o 1º grande acordo entre Rússia e 

China trata da oferta pela Gazprom de 38 bilhões de m3 de gás, oriundos dos campos do 

leste da Sibéria, através da construção do duto Power of Siberia, o qual esteve em 

discussão desde meados dos anos 90 e sob ativa negociação desde que um memorando 

de entendimento inicial foi assinado em 2004 (HENDERSON, 2011a). Este acordo, 

estimado em US$ 24 bilhões, foi assinado em 21 maio de 2014 e prevê a duração de 30 

anos para o contrato (PAIK, 2015). 

As justificativas para tal acordo estavam claras e, mesmo antes de sua assinatura, 

foram expostas no relatório do BANK OF AMERICA (2014), o qual apontou: (i) o 

aumento dos preços do gás doméstico na China; (ii) o crescimento exponencial da 

demanda de gás chinesa; (iii) a necessidade da Gazprom de diversificar seus mercados, 

diminuindo sua dependência dos mercados europeus; e (iv) a necessidade da Rússia de 

desenvolver os recursos energéticos do Extremo Oriente. 

Assim, as necessidades de ambos os lados guiaram a assinatura desse grande 

acordo, mas o ponto que realmente o desencadeou foi a crise da Ucrânia, iniciada em 

fevereiro de 2014, na qual a Rússia anexou a Península ucraniana da Criméia. Com as 

sanções impostas pelos EUA e União Europeia à Rússia, este país precisava mostrar ao 

mundo que não estava completamente isolado, enquanto a China precisava achar um 

meio de reduzir o excessivo prêmio de preço asiático para a oferta de GNL. Mais do que 

isso, a continuidade das sanções contra a Rússia torna a China a maior beneficiária da 

crise da Ucrânia, uma vez que a Rússia não tem outra escolha a não ser fortalecer suas 

relações energéticas com a China para evitar o isolamento completo das relações 

globais. 

A declaração dada à época pelo presidente russo Putin mostrou, no entanto, que 

sua ambição ia muito além do acordo de exportação pela rota leste: “Depois de assinar 

o contrato de hoje, o trabalho começará firme a partir de amanhã. E, em segundo 

lugar, isso nos dá a possibilidade de prosseguir com o próximo projeto com nossos 
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parceiros chineses, começando a planejar a rota de oferta oeste. Essa é desde a base de 

recursos da parte ocidental da Sibéria.” (REUTERS, 2014). 

Esta declaração parece indicar que a Rússia está determinada a ser um 

fornecedor swing de gás entre a Europa e a Ásia, desviando gás de um mercado a outro 

conforme a possibilidade de arbitragem de preços entre os mercados. 

O projeto da rota oeste pode se configurar, portanto, no 2º grande contrato de 

exportação de gás para a China. E, para isso, foi assinado, em 09 de novembro de 2014, 

um memorando de entendimento entre Rússia e China, o qual prevê a construção do 

duto Altai, com capacidade de oferta de 30 bilhões de m3 de gás por ano durante 30 

anos (HENDERSON, 2014). 

Diante disto, o CEO da Gazprom, Alexei Miller, indicou que as remessas russas 

de gás para a China poderiam exceder, no médio-prazo, o volume de exportações para a 

Europa, e que o gás do duto Altai poderia estar fluindo já a partir de 2020-2021, ou 

2024, em um cenário pessimista (PAIK, 2015). 

Observa-se, porém, que, uma vez que o entendimento sobre o duto Altai seja 

convertido em um contrato obrigatório, a Rússia terá um papel limitado como 

fornecedor swing de gás entre a Europa e a Ásia, mais especificamente, China. Ao 

mesmo tempo, o contrato obrigatório lhe permite avançar sobre uma fatia considerável 

do mercado chinês que seria atendida pela importação de GNL (LIN, et al., 2010).  

De acordo com PAIK (2015), apesar da possibilidade física da rede, o duto Altai 

não fará a Rússia um fornecedor swing capaz de desviar gás do mercado europeu para o 

chinês sempre que necessário, uma vez que a necessidade física para desviar gás entre 

os dois mercados por enquanto é mínima ou inexistente, em razão do excesso de oferta 

disponível no oeste da Sibéria.  

Além disso, segundo o autor, a intenção da Rússia de aplicar o preço de 

exportação que cobra da Europa às exportações para os mercados asiáticos não terá 

sucesso por duas razões: em primeiro lugar, o preço europeu será cada vez precificado 

no hub, o qual é estabelecido pela dinâmica de oferta e demanda europeia e, em 

segundo lugar, porque o preço na China será cada vez mais determinado pelo preço no 

city-gate de Shanghai, o qual estará sujeito a diferentes dinâmicas.  

De todo modo, mesmo que a dinâmica do mercado se altere e a Rússia consiga 

alguma arbitragem entre esses mercados, a China será a maior beneficiária do acordo de 

Altai, dado sua capacidade de eliminar 21 milhões de toneladas por ano da potencial 

demanda chinesa por GNL (em detrimento dos novos projetos de GNL dos EUA, 
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Canadá e Austrália) e, consequentemente apenas o GNL ao preço do hub de Shanghai 

será próprio para venda na China.  

A Figura 6.1 abaixo apresenta a rota do duto Power of Siberia e do duto Altai, 

planejados para atendimento ao mercado chinês.  

 
Figura 6.1. Gasodutos Altai e Power of Siberia. 
Fonte: Reuters (2014). 

 

Todos os eventos comentados acima também são consistentes com o anúncio 

feito pelo vice-ministro de energia russo e presidente do conselho de administração da 

Gazprom, Alexei Miller, de que a companhia está abandonando sua antiga estratégia de 

vendas diretas para os consumidores finais da Europa: “O princípio de nossa estratégia 

em relação ao mercado europeu está mudando. A decisão de parar o South Stream é o 

começo do fim de nosso modelo operacional de mercado dentro do qual nós nos 

orientamos para ofertar gás ao consumidor final” (INTERFAX RUSSIA OIL AND 

GAS WEEKLY, 2014). 

De acordo com Stern et al. (2015), isto fecha a porta para qualquer possibilidade 

de parceria estratégica em gás entre Rússia e Europa, e coloca seu comércio ao nível de 
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uma “parceria comercial” apenas. Ou seja, se a Rússia possui gás para vender e a 

Europa deseja comprar, então o comércio acontece, mas não existirá nenhum 

compromisso econômico ou político mais profundo para facilitar tal comércio. Isto 

significa a aceitação pela Gazprom de que só estará presente em partes da cadeia 

europeia de gás que são comercialmente necessárias para as vendas de gás, sem outras 

aspirações de continuar investindo em ativos de energia do midstream e do downstream. 

Vale mencionar também a existência de outros dutos de exportação da Rússia 

para a Europa, como por exemplo, o Yamal-Europe, com capacidade de 34 bilhões de 

m3/ano, que atende aos mercados da Polônia, Alemanha e norte europeu via 

Bielorrússia; o Blue Stream, com capacidade de 16 bilhões de m3/ano inaugurado em 

2005, conectado à Turquia via Mar Negro; o Soyuz and Brotherhood, primeira maior 

rede de exportação de gás natural da Rússia, que atende aos países do oeste da Rússia e 

à Europa via Ucrânia, com capacidade de mais de 100 bilhões de m3/ano e os dutos 

Urengoy-Ukhta, Bovanenkovo-Ukhta e Ukhta-Torzhok, que também atendem aos países 

do oeste da Rússia e Europa, cujas capacidades somam mais de 170 bilhões de m3/ano 

(EIA, 2015d). 

Considerando todos os dutos em operação, via Ucrânia, Bielorrússia e Alemanha 

(North Stream), a capacidade de exportação russa para o mercado europeu é de cerca de 

370 bilhões de m3/ano. 

A Figura 6.2 abaixo apresenta os principais dutos de exportação de gás russo 

para a Europa. 
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Figura 6.2. Gasodutos de Exportação de Gás Russo. 
Fonte: Kaplan (2013). 

 

Importante ressaltar que, somados, os gasodutos North Stream e Blue Stream 

permitirão à Rússia oferecer 71 bilhões de m3 à Europa e Turquia sem precisar utilizar 

as rotas de trânsito da Ucrânia e Bielorússia, o que significa um importante volume a ser 

comercializado seguindo apenas a estratégia de negócios dos países diretamente 

envolvidos (Rússia, de um lado, e consumidores europeus, de outro), sem considerações 

às exigências dos países de trânsito. 

Em suma, devido à elevada participação na produção mundial de gás natural e 

dado seu predomínio no atendimento ao mercado europeu, a Rússia mantém forte 

posição na Europa e no mercado energético mundial, significando que suas escolhas 

podem afetar expressivamente a oferta global de gás natural. 
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6.1.2  O Potencial de uma 'OPEP do gás' através da Rússia como produtor-líder 

A possibilidade de formação de uma 'OPEP do gás', mais precisamente, uma 

Organização dos Países Exportadores de Gás Natural – OPEGN (Gas Opec, da sigla em 

inglês) é um tema que recorrentemente volta ao debate entre os especialistas da 

indústria de gás natural (HALLOUCHE, 2006, JAFFE, SOLIGO, 2008, WAGBARA, 

2007). 

Os países exportadores de gás têm realizado fóruns anuais desde 2001 e seus 

membros regulares incluem: Argélia, Nigéria, Líbia, Egito, Trinidad e Tobago, 

Venezuela, Rússia, Irã, Catar, Emirados Árabes Unidos, Bolívia e Guiné Equatorial. 

Casaquistão, Iraque, Omã, Holanda, Noruega e Peru têm status de membros 

observadores (GECF, 2015). 

A missão do Fórum dos Países Exportadores de Gás (Gas Exporting Countries 

Forum – GECF, da sigla em inglês) é identificar e promover as medidas e processos 

necessários para assegurar que os países membros consigam extrair o maior valor dos 

seus recursos de gás, assim como promover o diálogo apropriado entre países 

produtores e consumidores de gás para garantir um preço justo a ambos (GECF, 2015). 

Sua atuação é no sentido da troca experiências, do compartilhamento de informações 

técnicas e econômicas e da coordenação dos países membros em relação aos seguintes 

tópicos: (i) tendências da exploração e produção de gás mundial; (ii) antecipar o balanço 

de oferta  e demanda de gás; (iii) tecnologias de exploração, produção e transporte de 

gás mundial; (iv) estrutura e desenvolvimento dos mercados de gás (regional e global); 

(v) transporte de gás, via dutos e GNL; (vi) inter-relação do gás com os derivados de 

óleo, carvão e outras fontes energéticas; (vii) técnicas para a gestão da sustentabilidade 

ambiental, levando em consideração as restrições ambientais, as regulações nacionais e 

os acordos multilaterais sobre ambiente e seu impacto sobre o volume e sustentabilidade 

do consumo de gás; e (VIII) técnicas para maximizar a contribuição do gás natural em 

todos os estágios de sua cadeia de valor, a fim de promover a sustentabilidade das 

economias e o desenvolvimentos dos recursos humanos nos países membros (GECF, 

2015). 

Juntos, o GECF responde por aproximadamente 62% das reservas de gás e 36% 

da produção (BP, 2016a). 

Devido ao controle que exerce sobre importante fatia das reservas e produção de 

gás, especialistas discutem se há ambição por parte do GECF de funcionar como um 
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cartel43, nos mesmos moldes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo 

(OPEP) (GABRIEL et al., 2012, FINON, 2007, WAGBARA, 2007, HALLOUCHE, 

2006).  

Merece atenção o fato de que alguns dos países que participam deste Fórum 

também fazem parte da OPEP. Estas duas organizações apresentam algumas 

similaridades: seus membros detêm parte das reservas provadas globais e, em ambas, os 

países do Oriente Médio são centrais – e muitas diferenças: gás e petróleo são diferentes 

commodities e as estruturas dos membros dessas organizações são fundamentalmente 

diferentes. Não há requerimento formal, nem pagamentos de taxas de filiação ou um 

estatuto para assinar (HALLOUCHE, 2006). Países como Canadá, Austrália, Holanda e 

Noruega são importantes exportadores e não são membros. Por outro lado, alguns 

membros, como a Venezuela, ainda não são exportadores de gás. Além disso, importa 

considerar que os membros do Fórum não estão necessariamente interessados, 

economicamente, estrategicamente ou politicamente em se organizar ao redor de um 

cartel.  

A Rússia, por exemplo, forte candidata à posição de líder da organização por ser 

a maior exportadora de gás natural e deter o 2º maior volume de reservas provadas 

mundiais, não parece estar alinhada com a defesa de formação de um cartel para o gás, 

tampouco em assumir o papel de “firma dominante” em um cartel. Seus interesses na 

formalização de uma estrutura de cartel para indústria de gás natural parecem caminhar 

em sentido contrário ao da construção de uma organização deste tipo. Como ocorre na 

indústria do petróleo, a Rússia pode ser capaz de obter lucros maiores ao permanecer 

fora do cartel da OPEP, uma vez que assim não precisa cumprir com as cotas de 

produção estabelecidas entre os países membros (WAGBARA, 2007). 

Esta atuação estratégica possibilita ao país, segundo maior exportador de 

petróleo do mundo, aproveitar as políticas históricas da OPEP de manutenção dos altos 

preços do petróleo no mercado internacional, sem, contudo, se restringir ao 

cumprimento de cotas de produção. Da mesma forma, é mais interessante à Rússia atuar 

como um quase-monopólio na indústria gasífera e, dessa forma, se apropriar de rendas 

extraordinárias, do que gerenciar um cartel do gás, e ter que operar como um produtor 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43 Geralmente um cartel é definido como uma combinação de produtores e vendedores que se juntam para 
controlar a produção ou preço do produto. As consequências econômicas dessa colusão são basicamente 
similares aquelas de uma indústria monopolística, em que vigora apenas um ofertante para o produto 
(BLAIR, KASERMAN, 1985). 
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residual – swing – para estabilizar a produção no interior do cartel, mantendo, dessa 

forma, os preços nos níveis estabelecidos.  

Por outro lado, o comportamento da Rússia com relação à OPEP sugere uma 

determinação de não permitir que as regras comerciais de seu comércio energético 

sejam estabelecidas por outros países, o que eventualmente até poderia fazê-la assumir a 

responsabilidade de ser um produtor swing.  

Contudo, ainda que a Rússia desejasse se tornar um produtor deste tipo no 

mercado de gás europeu, a exemplo da Arábia Saudita na OPEP, não teria a mesma 

influência sobre os custos de produção de gás como o Estado Saudita possui sobre os 

custos de produção do petróleo. Além disso, se a Rússia restringir sua produção para o 

mercado europeu com o objetivo de forçar a alta dos preços no mercado spot e dos 

preços dos contratos que seriam indexados aos preços spot, este país mais rapidamente 

será ameaçado por novos entrantes, em particular pelos projetos de GNL. 

Não obstante, dentre as características observadas na indústria de gás natural que 

facilitam o estabelecimento de acordos colusivos, podem-se citar, em primeiro lugar, a 

existência de barreiras à entrada, devido, por exemplo, aos altos custos de capital e 

longo prazo de maturação dos investimentos necessários em E&P e à disponibilidade de 

reservas em dado país (WAGBARA, 2007). As barreiras à entrada são propícias à 

concentração e, por conseguinte, à coordenação dos membros de um conluio.  

Outro aspecto que apoia a colusão é a perspectiva de evolução da demanda de 

gás. Como a previsão da curva de demanda futura é crescente, há incentivos à colusão, 

uma vez que os países poderão preferir agir em conluio e se apropriar de lucros futuros 

mais altos, do que obter pequenos ganhos no presente sem colusão. Além disso, a 

regularidade e frequência dos pedidos de compra facilitam que eventuais desvios ao 

acordo sejam rapidamente punidos em transações posteriores.  

Da mesma forma, como muitas firmas atuantes na indústria gasífera também 

atuam na indústria de petróleo, um rompimento do conluio naquele mercado 

eventualmente poderia ser punido no mercado de petróleo. 

No que diz respeito ao poder de barganha do consumidor, pode-se dizer que este 

não é forte a ponto de acirrar a disputa entre produtores, principalmente em virtude dos 

efeitos lock-in caracterizados pela dependência de infraestrutura e dos contratos de 

longo-prazo que ainda predominam neste mercado. Vale dizer que tais efeitos 

restringem não apenas a atuação do importador, mas também à do produtor, que está 

submetido às mesmas condições.  
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Contudo, a crescente comercialização de GNL, a maior penetração dos 

energéticos substitutos e o excesso de oferta de gás no mercado mundial, conforme 

observado nos últimos anos, podem introduzir uma nova força na relação entre 

produtores e consumidores, alterando o equilíbrio dominante e fortalecendo o poder do 

importador.  

Por último, a homogeneidade do gás natural se constitui em mais um aspecto 

favorável à colusão.  

Já no que tange às características limitantes à fixação de preços de monopólio, 

um forte obstáculo ao cartel do gás ainda é a base predominantemente de longo-prazo 

dos contratos, com preços indexados aos preços do petróleo. Apesar do aumento das 

transações de prazo mais curto, ainda não há um sistema global de mercado spot 

desenvolvido tal que o escopo para um cartel de gás se torne realístico. Desse modo, 

estratégias para restringir a oferta de curto-prazo de gás dificilmente propiciariam 

vantagens adicionais aos vendedores (FINON, LOCATELLI, 2008). 

Cabe considerar também que a indústria gasífera encontra-se menos 

concentrada, regionalmente, que a do petróleo (BP, 2015), o que torna a fixação e 

coordenação de acordos colusivos mais difíceis, comparativamente, à indústria 

petrolífera. 

No que se refere à simetria entre os países produtores, não se observam muitas 

similaridades no conjunto dos países atuantes na indústria de gás. Ao contrário, os 

países apresentam diferentes estágios de desenvolvimento de sua indústria de gás, 

capacidades produtivas bastante diferenciadas, bem como se deparam com diferentes 

funções de custo e curvas de demanda (BP, 2016a), prejudicando o comportamento 

colusivo. 

Ainda, as dificuldades e altos custos que envolvem a estocagem de gás natural, 

somadas à inexistência de excesso de capacidade dos países produtores, nem mesmo do 

eventual líder – a Rússia (WAGBARA, 2007), obstam o uso especulativo deste 

energético para fins de elevação dos preços e de estabilidade do volume disponível no 

mercado.  

Uma característica de suma relevância para a formação de acordos colusivos e 

que pode, em última análise, determinar o sucesso de um cartel, é a questão da 

elasticidade-preço44 do bem comercializado em oligopólio. Este ponto traz uma grande 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 Elasticidade-preço da demanda é a variação percentual na quantidade demandada de um bem a partir de 
uma variação percentual no preço desse bem (VARIAN, 1996). 
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fragilidade à aplicação de acordos que visem preços mais altos na indústria de gás 

natural, uma vez que este energético apresenta curvas de demanda mais elásticas que as 

do petróleo. Ou seja, variações no seu preço alteram mais que proporcionalmente a 

quantidade consumida. Isto se dá pela existência de maior número de energéticos 

substitutos via à vis a indústria de petróleo.  

Assim, uma elevação dos preços do gás natural pode levar à redução de seu 

consumo mais que proporcionalmente, gerando perdas se cotas de produção forem 

fixadas. Existe, pois, um limite para o aumento dos preços do gás natural dado pela 

‘backstop technology’, que é justamente a viabilização do uso de outras fontes de 

energia. 

Por último, do lado da oferta, deve-se considerar que a emergência do shale gas 

no mercado americano não apenas limita a influência de mercado dos grandes 

produtores, como Rússia e Irã, mas também limita a possibilidade de um sucesso do 

cartel do gás natural no curto-prazo, por aumentar a elasticidade da oferta de gás fora 

dos países que compõe o GECF, reduzindo então o poder de monopólio que pode ser 

exercido por estes países (MEDLOCK et al., 2011). 

As evidências empíricas apontam a existência tanto de fatores que apoiam 

quanto fatores que restringem a atuação dos países exportadores de gás em torno de um 

cartel. Mesmo não exaustivas, a análise qualitativa das características apontadas parece 

sugerir que as dificuldades de coordenação são bem fortes, podendo, de fato, reduzir os 

efeitos de um eventual conluio. 

É de suma importância acompanhar a evolução da indústria gasífera para que se 

avalie o impacto das mudanças correntes sobre o sucesso de um eventual cartel do gás. 

Por exemplo, o desenvolvimento dos recursos de gás não-convencional fora da América 

do Norte e o potencial de exportação de gás dessa região, bem como a configuração de 

preços de mercado para o gás natural serão fatores de grande relevância no exercício de 

poder de mercado dos países exportadores de gás. 

 

6.1.3  Formação dos Preços do Gás Natural na Rússia 

Na Rússia, os preços do gás natural não são determinados pelo mercado, mas 

regulados pelo Serviço Federal de Tarifas, o qual estabelece os preços no atacado em 

que a Gazprom deve vender a maior parte do seu gás. A tarifa para as residências é 

significativamente menor do que os preços cobrados para os usuários industriais e 

ambos são consideravelmente menores do que os preços de exportação (TARR, 2010). 
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No início dos anos 2000, os preços do gás doméstico representavam um-quarto 

dos preços de exportação cobrados aos consumidores europeus e, em 2007 e 2008, a 

média de preços do gás natural para os consumidores russos eram de cerca de 50% dos 

preços para os países da CIS e os Estados Bálticos (GAZPROM, 2014b, 

HENDERSON, 2011b, JENSEN, 2010). 

A manutenção de um teto para os preços do gás doméstico por longo período 

tem resultado em significante desperdício e ineficiência. Tendo em vista que o mercado 

doméstico representa cerca de 60% das vendas totais da Gazprom, esta companhia tem 

tentado diminuir suas perdas através das recentes reformas nos subsídios, que objetivam 

alcançar a paridade entre os preços do gás doméstico e os preços de exportação para a 

Europa, embora estes esforços estejam sendo desafiados pela volatilidade de preços no 

mercado global (JOHNSTON, STROMQUIST, 2014, GAZPROM, 2014b, 

SODERBERGH et al., 2010). As perdas geradas pelas baixas tarifas cobradas ao 

mercado interno são compensadas pelas vendas internacionais, já que lhe é garantido 

monopólio sobre as exportações em troca de arcar com a imensa carga de subsídios no 

mercado doméstico (JOHNSTON, STROMQUIST, 2014, SPANJER, 2007). 

Os ajustes de preços no mercado interno têm um expressivo impacto na 

economia russa, acostumada com energia barata. O que se pretende é que uma 

desregulamentação gradual dos preços do gás e da eletricidade contribua para refrear o 

crescimento do consumo, principalmente do setor elétrico e industrial, uma vez que as 

residências russas não possuem medidores de gás, tornando mais difícil moderar o seu 

consumo.  

No setor industrial, os maiores preços do gás podem levar a significantes efeitos 

substituição, bem como de economia de energia. Além disto, preços maiores poderiam 

servir como um estímulo para a Gazprom atualizar suas redes de transporte, 

especialmente de média e baixa pressão, evitando perdas desnecessárias. Entretanto, 

estima-se que as maiores economias virão do setor elétrico, que representa mais de 50% 

do consumo de gás, com a substituição das antigas plantas térmicas por novas, com 

turbinas a ciclo combinado (FERNANDEZ, 2009). 

Vale dizer também que a Gazprom continua alavancando os esforços de 

“gaseificação” nas áreas onde o gás é atualmente indisponível, o que pode resultar em 

aumento futuro da demanda residencial e comercial (SELEZNEV, 2016, SPANJER, 

2007). 
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Assim é que um aumento dos preços do gás doméstico na Rússia incentiva a 

Gazprom a vender mais gás para os consumidores russos, mas também aumenta as 

possibilidades de exportações devido à redução na demanda interna de gás e aumento da 

oferta dos produtores independentes. Isso é particularmente importante para a União 

Europeia, pois pode liberar grandes volumes de gás para exportação (SAGEN, 

TSYGANKOVA, 2008)45. 

 

6.2.  O Mercado de Gás Natural na União Europeia 

6.2.1  A Importância do Gás Natural para a União Europeia 

A União Europeia, como o terceiro maior mercado em consumo de energia 

primária, se depara com inúmeros desafios para garantir o atendimento de suas 

necessidades energéticas atuais e futuras, dentre as quais se podem citar: o rápido 

crescimento da demanda global e a competição pelos recursos energéticos entre as 

economias emergentes, como China e Índia; a persistente instabilidade das regiões 

produtoras de energia primária, como Oriente Médio; um mercado europeu fragmentado 

em termos de políticas energéticas; e uma crescente necessidade de substituir os 

combustíveis mais carbono-intensivos, a fim de atender à política de mudanças 

climáticas (RATNER et al., 2013). Como resultado, a política de segurança energética 

tem se tornado ainda mais relevante para as nações europeias. 

Um dos principais elementos da estratégia de consumo de energia tem sido a 

mudança para o maior uso do gás natural. Contudo, as reservas de gás da União 

Europeia (EU-28)46 tem apresentado contínuo declínio.  

Desse modo, a combinação de dois vetores, redução nas reservas e aumento no 

consumo de gás natural, indica que este será um produto-chave para a política 

energética europeia pelas próximas duas décadas, pelo menos. Desde 1996, o gás 

passou a ser a segunda fonte de energia primária na EU-28, respondendo atualmente por 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45 De fato, a reforma de mercado nos preços do gás russo pode ser absolutamente necessária se as metas 
de exportação e mesmos os compromissos de exportação impostos pelos contratos de longo prazo (LTCs) 
precisarem ser alcançados (SAGEN, TSYGANKOVA, 2008). 
46 EU-28 é o termo aplicado para referir-se aos 28 países-membros da União Europeia, quais sejam: 
Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, 
Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países 
Baixos, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Romênia e Suécia (UNIÃO EUROPEIA, 
2013). Vale ressaltar que, recentemente, em 23 de junho de 2016, um referendo realizado no Reino Unido 
votou por sua saída da União Europeia e, na sequência, o governo do Reino Unido confirmou que iniciará 
o processo formal de saída até março de 2017, o qual poderá levar alguns anos até sua concretização 
(LEGISLATION.GOV.UK, 2015). 
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23% do consumo total de energia primária, enquanto petróleo e carvão respondem por 

35% e 17%, respectivamente (BP, 2016a). 

Ambos, carvão e petróleo, estão sendo substituídos pelo gás natural por 

diferentes razões, que passam por aspectos econômicos, de eficiência energética e 

ambientais. A energia nuclear, única fonte que poderia substituir o gás natural e ainda 

assim atender as orientações da política ambiental com foco em emissões de carbono, 

cresceu rapidamente na década de 80 até metade da década de 90, quando então 

começou a declinar.  

O acidente na usina nuclear de Fukushima, ocorrido em março de 2011 no leste 

do Japão, contribuiu ainda mais com essa tendência, quando então alguns países 

anunciaram uma revisão na segurança das plantas nucleares existentes ou decidiram não 

estender sua vida operacional (KOYAMA, 2013, ERNST&YOUNG, 2011). Os efeitos 

gerados após o acidente levantaram grande preocupação por parte da sociedade e 

governos quanto à segurança das atividades nucleares. O Japão decidiu, à época, 

desligar todos os reatores nucleares em funcionamento no país; mas acabou revendo 

esta decisão em julho de 2012 devido ao alto consumo de GNL e à consequente 

elevação de seus preços no mercado asiático47 (HARTLEY, 2014, HO, 2012). A 

Alemanha também fechou usinas nucleares e desmobilizou 7 GW de sua antiga 

capacidade nuclear (HONORÉ, 2014, ERNST&YOUNG, 2011). 

A incerteza sobre o futuro da energia nuclear, somada às questões de custos e 

investimentos em energias renováveis, pode fazer com que o gás se torne a principal 

fonte de energia para a Europa nos próximos 20 anos, ao invés de apenas um 

combustível de transição para uma economia de baixo carbono (ERNST&YOUNG, 

2011). Assim, as previsões quanto ao uso da energia na Europa têm tornado o gás 

natural ainda mais atraente, ampliando sua relevância e preferência como fonte de 

energia primária. 

As reservas provadas de gás da EU-28 permaneceram estáveis durante 

praticamente toda a década de 80 e 90, uma vez que diversas descobertas de novos 

campos de gás, decorrente de novas tecnologias de exploração e produção offshore, 

contrabalançaram o aumento do consumo. Todavia, desde o final da década de 90, essas 

reservas começaram a declinar, variando de 3,2 trilhões de m3 em 2000 para 1,2 trilhões 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47 Em razão desses fatores, o Japão autorizou a reativação do reator nuclear da usina Ohi, localizada na 
costa oeste do país, próxima à cidade de Kyoto (HO, 2012). 
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de m3 em 201548 (BP, 2016a), tendência difícil de se alterar, tendo em vista a avaliação 

de que os maiores campos de gás da região já foram descobertos (GILARDONI, 2008).  

Devido às grandes descobertas da década de 60 no Mar do Norte, as reservas 

provadas de gás natural da EU-28 estão largamente associadas com dois países: 

Holanda e Reino Unido, que se tornaram importantes produtores de gás. 

Contudo, desde o início dos anos 90, para o caso da Holanda, e início dos anos 

2000, para o Reino Unido, é possível observar intensa redução de suas reservas 

provadas nacionais, as quais totalizaram, em 2015, 0,7 e 0,2 trilhões de m3, 

respectivamente (BP, 2016a). Outras grandes economias, como Itália e Alemanha, estão 

em uma posição marginal no que diz respeito ao volume de reservas de gás natural.  

Na Holanda, após picos em meados da década de 70 (correspondentes a 82 

bilhões de m3), a produção manteve-se estável na última década, mas em 2014 teve uma 

queda significativa, de aproximadamente 19%, e, em 2015, outra queda de 23%, 

totalizando 43 bilhões de m3. Já o Reino Unido reduziu sua produção em cerca de 63%, 

de 108,4 para 39,7 bilhões de m3 entre 2000 e 2015 (BP, 2016a). Destaca-se que o 

aumento da produção de gás da Noruega, de 49,7 bilhões de m3 em 2000 para 117,2 

bilhões de m3 em 2015 não foi suficiente para contrabalançar o declínio da produção da 

EU-28 (BP, 2016a). 

A previsão é de que até 2040, a produção da EU-28, que atualmente é de cerca 

de 4% da oferta global, equivalente a cerca de 115 bilhões de m3 (BP, 2016a), seja de 

107 bilhões de m3 em 2030 e 92 bilhões de m3 em 2040, correspondente a apenas 1,8% 

da oferta mundial (IEA, 2015).  

Em paralelo, em países como Reino Unido, Alemanha, Itália e Espanha, o 

consumo de gás tem crescido desde a década de 80. Dentre as maiores economias 

europeias, apenas a França não aumentou seu consumo de forma expressiva. Em termos 

absolutos, o consumo de gás natural na EU-28 cresceu a uma taxa anual de 1,8% nos 

anos 80, 3,2% nos anos 90 e 0,6% nos anos 2000 (BP, 2016a).  

Desde 2009, no entanto, tem havido uma tendência de redução no consumo de 

gás da EU-28, e em 2014, em particular, as principais economias europeias tiveram 

forte queda na demanda de gás, comparativamente a 2013, que variou de -9% para o 

Reino Unido e Espanha, -11,6% para a Itália, -14% para a Alemanha e -16% para a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48 Esse volume de reservas refere-se aos principais países detentores da EU-28: Alemanha, Itália, 
Holanda, Polônia, Romênia e Reino Unido. 
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França. Já em 2015, é possível observar uma suave recuperação da demanda de gás 

natural nestes países (BP, 2016a).  

No período 2010-2015, o crescimento anual da demanda de gás foi negativo em 

4,5% (BP, 2016a). Considerando que a demanda de gás da EU-28 em 2010 estava em 

níveis próximos aos de 2005, analistas da Agência Internacional de Energia consideram 

os últimos dez anos uma década perdida para o gás na Europa (IEA, 2013a). 

A diminuição da demanda europeia nos últimos anos pode ser explicada não 

apenas pela recessão econômica vivenciada no continente e os altos preços do gás 

natural, mas também, em menor medida, pelo baixo preço do carvão e das emissões de 

dióxido de carbono49, pela grande expansão na capacidade de geração a partir de 

renováveis, e pelas medidas de eficiência e economia de energia adotadas (EIA, 2016n, 

IEA, 2013b).  

A União Europeia definiu a mitigação às mudanças climáticas como uma de 

suas principais prioridades: o Protocolo de Kyoto, as Metas 20-20-2050, o arcabouço 

político e regulatório para 2030 e o Roadmap 2050 propõem um conjunto de medidas 

para transformar a região em uma economia de baixo carbono por meio das três ações 

principais referidas acima – aumento no consumo de fontes renováveis, limite para o 

volume e preços das emissões de gás carbono e melhorias na eficiência energética 

(EUROPEAN COMISSION, 2015a, EUROPEAN COMISSION, 2010, HONORÉ, 

2014). 

Mais precisamente, a política estabelecida para a energia e o clima define como 

metas-chave para o ano de 2030: reduzir pelo menos 40% das emissões de gás 

carbônico (comparado aos níveis de 1990), alcançar pelo menos 27% de participação de 

energias renováveis no consumo de energia primária da União Europeia, e alcançar pelo 

menos 27% em economia de energia (EUROPEAN COUNCIL, 2014). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49 O sistema de comércio de emissões da União Europeia (EU-ETS, da sigla em inglês) foi o primeiro 
grande comércio de emissões de gases de efeito estufa em todo o mundo e permanece o maior.  Este 
sistema estabelece um limite para as emissões globais de setores industriais intensivos em emissão, o qual 
deve se reduzir a cada ano. De acordo com o princípio “cap and trade”, é estabelecido um valor teto de 
gases de efeito estufa que podem ser emitidos por todas as instalações participantes. Direitos de emissão 
são então leiloados ou atribuídos gratuitamente e, posteriormente, podem ser negociados. Se a emissão 
for superior ao volume definido na permissão, a instalação deve comprar direitos dos outros participantes. 
Por outro lado, se uma instalação teve um bom desempenho na redução das suas emissões, pode vender 
os créditos gerados (EUROPEAN COMISSION, 2013a). Como o mercado estava com excesso de 
direitos de emissão, os preços do carbono ficaram deprimidos (IIEA, 2013). 
50 As metas 20-20-20 são: 20% de redução nas emissões de gás carbônico da União Europeia referente 
aos níveis de 1990; aumento para 20% de participação no consumo energético da União Europeia a partir 
de fontes renováveis; e uma melhoria de 20% na eficiência energética da região (EUROPEAN 
COMISSION, 2015a). 
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Já as perspectivas para o consumo de gás da União Europeia nos próximos anos 

apontam um modesto aumento: de um consumo atual de 471 bilhões de m3 para 477 

bilhões de m3 em 2030, puxado principalmente pela maior demanda para geração de 

eletricidade, a expectativa de fechamento de algumas plantas a carvão ineficientes e a 

necessidade de capacidade adicional para acomodar a geração elétrica intermitente a 

partir das fontes renováveis (IEA, 2015, FRANZA, 2014). A partir de 2040, no entanto, 

o consumo decresce para 466 bilhões de m3  (IEA, 2015). 

O Gráfico 6.3 abaixo apresenta a evolução do consumo de gás natural da EU-28 

desde 1980 e as estimativas até 2040, assim como sua participação na demanda 

mundial. Os valores percentuais à direita referem-se à participação da EU-28 na 

demanda global de gás natural. 

 
Gráfico 6.3. Evolução do consumo de gás natural na EU-28 (em bilhões de m3). 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados de BP Statistical Review of World Energy (BP, 2016a) e 
World Energy Outlook (IEA, 2015).  
 

Já o Gráfico 6.4 a seguir compara o histórico de consumo e produção da EU-28 

desde 1980 e as estimativas até 2040. 
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Gráfico 6.4. Evolução do consumo e produção de gás natural na EU-28 (em bilhões de 
m3). 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados de BP Statistical Review of World Energy (BP, 2016a) e 
World Energy Outlook (IEA, 2015). 

 

Resta claro que a diferença entre os volumes de produção e consumo de gás 

natural na União Europeia está se ampliando, mesmo diante de uma demanda 

relativamente estagnada. A produção própria de gás da União Europeia, a qual cobria 

54% da demanda nacional em 2000, e 37% em 2013, cobrirá apenas 24% em 2025 e 

20% em 2040 (IEA, 2015).  

É de se esperar, pois, que a necessidade de importações se intensifique. De 

acordo com a Agência Internacional de Energia, a participação das importações líquidas 

na demanda total de gás natural da União Europeia que, em 2013, estava em 63%, 

passará para 77% em 2025 e 83% em 2040 (IEA, 2015).  

Isto reforça as preocupações em relação às políticas de segurança energética da 

região, pois o elevado volume de importações previsto gera, do ponto de vista 

econômico, um amplo fluxo financeiro para produtores estrangeiros e, do ponto de vista 

político, dificuldades em relação àqueles países exportadores com massivos recursos 

energéticos dos quais a Europa depende, colocando-a em uma situação mais frágil no 

que diz respeito não apenas à garantia de abastecimento propriamente dita, mas também 

ao poder de barganha na negociação dos termos e preços contratuais para 

comercialização do gás natural. 
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O Gráfico 6.5 abaixo apresenta as importações de gás natural da EU-28, via 

dutos e GNL, por país de origem, bem como o percentual de participação de cada país 

em relação ao total importado em 2015. 

 
Gráfico 6.5. Importações de gás natural na EU-28, em 2015, por país de origem. 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados de BP Statistical Review of World Energy (BP, 2016a). 

Nota: Os percentuais incluem as importações de um Estado-Membro da EU-28 para outro. 

 

É possível observar que o mercado europeu é altamente dependente das 

importações originárias da Rússia via dutos: cerca de 34% do consumo total de gás da 

União Europeia é suprido pela Rússia. As exportações da Rússia para a Europa 

excederam 100 bilhões de m3 nos anos 90 e aumentaram para mais de 160 bilhões de m3 

em meados dos anos 2000, caindo abaixo desse nível apenas no final desta década, para 

cerca de 133,0 bilhões de m3 (BP, 2016a, DICKEL et al., 2014). Os países da África do 

Norte (especialmente, Argélia) também possuem importante participação no 

atendimento ao mercado europeu, respondendo por cerca de 18% das importações deste 

mercado (BP, 2016a). 

Diante disto, a Europa vem buscando há mais de uma década diversificar suas 

fontes de oferta de gás natural, em particular, impulsionando a comercialização de GNL 

em seu território. Esta via se constitui importante alternativa ao abastecimento via dutos 

da Rússia, contribuindo para a diversidade, confiabilidade e acessibilidade da oferta de 

gás. 
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Dada a oferta declinante de gás natural no continente e as restrições de 

atendimento por países mais próximos (que incluem os volumes disponíveis de gás para 

exportação e os custos de infraestrutura de transporte), a principal fonte alternativa de 

gás não-russo para a Europa é o mercado global de GNL e, nesse sentido, o aumento 

das importações deverá ser crescentemente atendido por países não-europeus.  

À medida que o mercado de GNL se desenvolve, é de se esperar um aumento 

nas importações originadas do Oriente-Médio (especialmente, Catar), mas também da 

África, da América Latina e inclusive dos EUA, o que poderia servir para reduzir a 

vulnerabilidade europeia em relação ao gás russo (REYMOND, 2007, GILARDONI, 

2008, BILGIN, 2009, DICKEL et al., 2014).  

De acordo com a Agência Internacional de Energia, a participação do GNL no 

total de importações da Europa aumentará de 27% em 2013 para 32% em 2025, ficando 

em 30% em 2040 (IEA, 2014).   

Os maiores consumidores de GNL da Europa são Espanha, Reino Unido e 

França, com respectivamente 27%, 27% e 14% de participação no total de importações 

de GNL europeia (BP, 2016a).  

No território europeu existem atualmente terminais de regaseificação de GNL 

operacionais na Bélgica, França, Grécia, Itália, Portugal, Espanha, Reino Unido, 

Holanda, Turquia e Lituânia e quatro instalações em construção, na França, Itália, 

Polônia e Jordânia (GLOBAL LNG INFO, 2015, IGU, 2015b, IGU, 2014, MAKINEN, 

2010).  

Considerando a capacidade de regaseificação de aproximadamente 200 bilhões 

de m3, dos quais apenas 24% foram utilizados em 2015 (comparado com 44% em 2010) 

(BP, 2016a), a Europa poderia importar volumes muito maiores, dependendo do 

balanço global de oferta e demanda de GNL e dos preços em outras regiões 

importadoras, especialmente Ásia.  

Segundo DICKEL et al. (2014), o comércio global de GNL poderia mais do que 

dobrar em relação aos níveis de 2014 (333 bilhões de m3) para 700 bilhões de m3/ano 

até 2030, sem considerar os EUA, que adicionalmente poderiam contribuir com mais de 

100 bilhões de m3 por ano, gerando um incremento massivo no comércio mundial de 

GNL.  

Neste âmbito, à luz do que foi detalhado no capítulo 5, importa comentar que os 

projetos de exportação de GNL dos EUA, cuja capacidade é de 113 bilhões de m3/ano, 

estão em vários estágios de desenvolvimento, sendo que 94 bilhões de m3/ano já 
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receberam permissão, dada à instalação proposta, para exportar gás a outros destinos 

que não tenham acordo de livre comércio com os EUA51 (DICKEL et al., 2014, DOE, 

2016). Contudo, até o 1º semestre de 2016 , as decisões finais de investimentos só 

foram tomadas para viabilizar a exportação de apenas 40 bilhões de m3/ano52. 

Não obstante, em vista da incerteza a respeito da quantidade de gás que pode ser 

esperada de novos fornecedores e do limitado potencial de aumento da produção da 

Noruega e da Argélia (SODERBERGH, et al., 2009), alguns autores acreditam que a 

fatia de mercado do gás russo no mercado europeu possa ainda aumentar (FINON, 

LOCATELLI, 2008, ROGERS, 2012).  

Acrescenta-se a isso o fato de que, mesmo com a expectativa de que o GNL 

produzido nos EUA comece a atender o mercado europeu, este gás pode não se mostrar 

competitivo em relação ao gás russo, vide os preços previstos pela empresa americana 

Cheniere Energy para a venda do seu GNL à Europa, os quais estariam acima de 

US$ 9/MMBTU (CHENIERE, 2016, CHENIERE, 2014).  

Além disso, a vasta infraestrutura construída e os contratos de longo prazo 

vigentes53 permitem assumir que a oferta do gás russo provavelmente continuará a ter 

um papel crucial no atendimento ao crescimento da demanda de gás europeia (BAEV, 

2012).  

O balanço do mercado de gás natural das principais economias europeias é 

apresentado no Anexo II desta tese. 

 

6.3.  Política de Segurança Energética da União Europeia e da Rússia 

A análise do mercado de gás europeu permite apontar a existência de um quase-

monopólio exercido pela indústria gasífera russa. Tal característica é dada pela posição 

dominante ocupada pela estatal russa Gazprom que, conforme anteriormente visto, 

atende a cerca de 33% do total de consumo gasífero deste mercado e 29% do total de 

importações de gás54 (BP, 2016a).  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51 Dos países que possuem acordo de livre comércio com os EUA, apenas a Coréia do Sul é um 
significante importador de GNL. 
52 Isto significa que o primeiro projeto apenas alcançará a capacidade completa em 2018, e o segundo 
estará apto a exportar apenas em 2019 (DICKEL et al., 2014). 
53 A maioria das exportações do gás russo para a Europa é vendida sob contratos de longo prazo que 
duram entre 10 a 35 anos. Esses contratos são sujeitos à arbitragem internacional e contêm cláusulas 
obrigatórias de take or pay de 85%, em geral, embora, desde 2008, muitos desses contratos reduziram tal 
percentual para 70% (DICKEL et al., 2014).!
54 Estes dados incluem o consumo e importação de gás de outros países europeus fora da EU-28, com 
pequena participação nesta indústria. Não considera a Turquia. 
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Tal posição sempre foi vista com cautela pelos países europeus, por conta do 

alto risco econômico de que esta companhia reduza a oferta de gás, tanto no curto 

quanto no longo prazo, para aumentar seu preço, com ou sem colusão com outros 

grandes exportadores e, além disso, o risco de que seja utilizada uma estratégia 

industrial para cercar e separar o mercado europeu por meio de um processo de 

integração no segmento downstream e da aquisição dos principais fornecedores 

nacionais (BOUSSENA, LOCATELLI, 2013, FINON, LOCATELLI, 2008). 

Após a desintegração do aparato estatal russo e a deterioração de sua posição 

internacional, a política russa continua buscando tornar este país uma superpotência 

energética. Mais do que isso, conforme retratado por KRAMER (2008), “a Rússia está 

buscando reivindicar o golpe geopolítico que levou nos tempos soviéticos, e, portanto, 

está empunhando seus vastos recursos energéticos, ao invés de mísseis, para se 

reafirmar”. Isto é, a Rússia usa seus recursos como uma “arma energética”, através da 

qual o Estado fornecedor de energia utiliza seus recursos como uma ferramenta para 

punir e/ou coagir seus consumidores (MITROVA, 2014, BAEV, 2012, BILGIN, 2011, 

STEGEN, 2011).  

De acordo com HARSEM e CLAES (2013), no entanto, a utilização desta arma 

energética está condicionada à fragmentada política externa de energia da União 

Europeia e às diferentes atitudes dos países membros em relação à Rússia. Isso porque, 

enquanto alguns países membros são altamente dependentes do gás russo e se 

beneficiam de uma política comum em relação à Rússia, outros possivelmente poderiam 

lucrar mais em relações energéticas bilaterais com este país.  

Em uma situação onde a Rússia se depara com um país forte como a Alemanha, 

por exemplo, e é altamente dependente desse país para suas exportações de gás, é 

menos provável que a Rússia exerça pressão política e ameace cortar a oferta de gás, 

dada a habilidade alemã de congelar suas importações de gás russo. Por outro lado, um 

país como a Eslováquia teria muito pouco poder de barganha frente às ameaças russas, 

uma vez que é mais dependente da oferta russa e não dispõe de alternativas (HARSEM, 

CLAES, 2013). 

Em um mundo em que cerca de 80% dos recursos mundiais pertencem a 

companhias de óleo e gás de propriedade estatal, pode ser cada vez mais comum se 

deparar com Estados fornecedores tentando converter recursos energéticos em poder 

político (STEGEN, 2011). 
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No caso da Rússia, o próprio website do Ministério de Energia declarou que os 

recursos energéticos da Rússia são um “instrumento de política externa e doméstica”. 

Ainda, como o governo russo detém 51% do capital social da Gazprom, não é difícil 

observar que, embora esta estatal possa usualmente operar como um empreendimento 

comercial, “quando o Kremlin chama, a Gazprom atende” (STEGEN, 2011). 

Assim, a Rússia usa seus recursos energéticos para exercer influência 

geopolítica, ao se posicionar como um fornecedor essencial para os maiores mercados 

de energia regionais e organizar a competição entre os países e regiões consumidoras 

para impulsionar sua importância. Além disso, o governo russo se recusa a adotar 

regulações de livre mercado (BOUSSENA, LOCATELLI, 2013), uma vez que deseja 

ser capaz de controlar a produção independente em seu território e impedir as firmas 

europeias e outras estrangeiras de serem líderes em projetos de produção. Ou seja, a 

Rússia busca deter o controle sobre a produção e exportação de gás para preservar seus 

mercados.  

De fato, a forte presença do gás russo na Europa e as limitadas alternativas de 

abastecimento deixam clara a vulnerabilidade no suprimento de gás a que os 

importadores europeus estão sujeitos, especialmente na parte leste, haja vista a disputa 

Rússia-Ucrânia pelas condições de venda do gás natural – em dois importantes 

episódios ocorridos em janeiro de 2006 e janeiro de 2009, houve corte no abastecimento 

para a Europa55,56 (BAEV, 2012, LE COQ, PALTSEVA, 2012, PIRANI et al., 2009, 

STERN, 2006).  

Em junho de 2010, disputas entre Rússia e Bielorrússia sobre questões como 

preços da energia, dívidas da Bielorrússia e tarifas de trânsito pagas pela Rússia para 

uso dos dutos bielorrussos levaram a Bielorrússia a ameaçar cortar a rota de energia que 

vai para a Europa. A ameaça foi implementada apenas para a Lituânia, com corte de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55 Na crise de 2009, os dois lados falharam em firmar um acordo sobre o preço de oferta do gás russo para 
a Ucrânia e a tarifa de trânsito para a Europa, bem como sobre dívidas de importações anteriores pela 
Ucrânia (LOCHNER, 2011). Após quase duas semanas de interrupção no abastecimento, o conflito foi 
finalmente resolvido com a assinatura de dois novos contratos de 10 anos, nos quais ficou estabelecido 
um aumento gradual tanto nas tarifas de trânsito, quanto nos preços do gás, para consumo ucraniano, até o 
nível europeu (PIRANI et al., 2009). 
56 Em alguns países do leste europeu, a ruptura no abastecimento em 2009 foi bastante severa e chegou a 
significar uma emergência humanitária, com partes da população ficando incapazes de aquecer suas 
casas. Já na Europa central e ocidental, praticamente nenhuma escassez para os consumidores foi 
observada. Em termos de volumes, as maiores contribuições para substituir a “perda de importação” via 
Ucrânia vieram das instalações de estocagem da Europa Central, enfatizando a importância dos estoques 
de gás para mitigar riscos de ruptura na oferta (LOCHNER, 2011). Somado a isso, a GAZPROM 
substituiu metade da falta de gás resultante para Polônia, Alemanha e República Tcheca através do 
aumento da oferta via duto Yamal, que passa através da Bieolorrússia (LE COQ, PATSELVA, 2012). 
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40% na oferta do gás russo, mas o comissário de energia da União Europeia 

caracterizou essa redução como “um ataque contra toda a União Europeia” (RATNER 

et al., 2013, SCHWIRTZ, 2010).   

Estes episódios mostram que as rotas de trânsito se constituem em um aspecto 

altamente relevante da segurança no suprimento de gás da União Europeia e atingem 

seriamente tanto a reputação da Rússia como fornecedor de gás para a Europa, quanto a 

reputação da Ucrânia e da Bielorrússia como países de trânsito, com implicações sobre 

decisões políticas para o aumento da segurança energética da região. 

Mostram também que a exposição ao risco de oferta de gás apresenta grande 

dispersão entre os Estados Membros da União Europeia, o que é apoiado por estudo de 

LE COQ e PATSELVA (2012). Os países do leste europeu, por exemplo, são mais 

dependentes do gás russo e mais sujeitos ao seu poder de influência e coerção. Neste 

âmbito, a melhor estratégia russa para União Europeia seria uma estratégia de alta 

diferenciação entre os Estados-Membros, de modo a se beneficiar dos diferentes graus 

de vulnerabilidade. Já do ponto de vista da União Europeia, somada à diversificação da 

oferta de gás e redução da dependência, o que reduziria sua exposição, a melhor 

estratégia em relação à Rússia seria a intensificação de uma política europeia unificada, 

a ser seguida por todos os Estados-Membros (HARSEM, CLAES, 2013). 

Além disso, uma maior integração do mercado físico, através de infraestrutura 

de transporte apropriada, aliada ao aumento da capacidade de estocagem, poderia 

aumentar significativamente a segurança da oferta europeia (DIECKHONER et al., 

2013). 

Seguindo, pois, as ações para criação de um mercado único europeu desde o 

final da década de 90 e início dos anos 2000, em ato legislativo de outubro de 2010, a 

União Europeia estabeleceu disposições a serem seguidas pelos Estados Membros com 

o objetivo de salvaguardar a segurança no suprimento de gás, através da garantia de 

funcionamento contínuo e adequado do mercado interno de gás natural, da permissão de 

que medidas excepcionais sejam implementadas quando o mercado não puder entregar 

os volumes de gás requeridos, e da definição clara de responsabilidades entre as 

empresas de gás, os Estados Membros e a União com respeito tanto a ações preventivas, 

quanto à reação a rupturas de oferta57 (OFFICIAL JOURNAL OF THE EUROPEAN 

UNION, 2010).  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57 Conforme a referida legislação, as medidas de segurança da oferta devem ser empreendidas em nível 
nacional e supranacional. A União Europeia deve identificar um padrão comum de segurança da oferta 
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Dentro desta abordagem, medidas isoladas tomadas em nível nacional poderiam 

prejudicar a posição de outros Estados membros, reduzindo a eficiência de mecanismos 

supranacionais para melhorar a segurança da oferta de gás.  

Posteriormente, em encontro realizado em outubro de 2014, o Conselho Europeu 

definiu também algumas ações específicas para o objetivo de reduzir a dependência e 

aumentar a segurança energética europeia, tanto para o mercado elétrico, quanto para o 

gasífero. Dentre os pontos acordados, podem-se citar: (i) implementação de projetos 

críticos de interesse comum, como os de infraestrutura North-South Corridor,  Southern 

Gas Corridor e a promoção de um novo hub de gás no sudeste da Europa, assim como 

projetos-chave de infraestrutura, fortalecendo a segurança energética da Finlândia e dos 

Estados Bálticos, a fim de garantir a diversificação das rotas e dos fornecedores de 

energia, bem como o adequado funcionamento do mercado; (ii) melhorar os arranjos 

para incrementar o uso das capacidades de regaseificação e estocagem de gás, tornando 

o sistema gasífero mais preparado para enfrentar situações de emergência; (iii) 

intensificar o apoio da Comissão para melhor coordenação dos esforços a fim de 

completar projetos críticos de interesse comum e desenvolver metas de ações, tais como 

forças tarefas multilaterais sobre dutos de interconexão específicos com Estados 

Membros relevantes; (iv) fazer amplo uso do mecanismo de trocas de informações com 

respeito a acordos intergovernamentais entre Estados membros e terceiras partes no 

campo da energia, com o objetivo de aumentar o poder de barganha da União Europeia 

nas negociações energéticas; e (v) encorajar os Estados Membros e as companhias 

envolvidas a fornecerem informações relevantes para a Comissão e buscar seu suporte 

nas negociações, incluindo a avaliação ex-ante da compatibilidade dos acordos 

intergovernamentais com a legislação da União Europeia e suas prioridades de 

segurança energética (EUROPEAN COUNCIL, 2014). 

Assim é que, dentro do objetivo de aumentar a segurança energética em geral e 

garantir o abastecimento de gás natural, a Europa tenta achar um meio de diminuir a 

dependência da Rússia. Para isso tem tentado aumentar as importações de GNL de 

diferentes localidades e viabilizar o desenvolvimento do gás não-convencional em seu 

território. Vale dizer, contudo, que embora esses fatores possam elevar a segurança 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
para os Estados Membros e respostas a situações de crise devem estar baseadas em uma abordagem em 
três níveis: envolvendo primeiro as empresas e indústrias mais relevantes que ofertam gás natural, 
posteriormente os Estados Membros em nível nacional ou regional, e, somente então, se os níveis 
anteriores não forem suficientes, a União. 
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energética da União Europeia, nenhum deles é capaz de, sozinho, substituir o gás russo 

como fonte de energia da Europa. 

A Rússia, por seu turno, busca achar um meio de garantir a demanda para o seu 

gás e reduzir a dependência dos países de trânsito, à medida que a disputa com eles 

prejudica a oferta estável de gás. Conforme mostrado anteriormente, as rotas de trânsito 

podem ter importante influência sobre os riscos de abastecimento. Além disso, a 

extensão na qual um país é afetado por uma ruptura na oferta pode depender da 

disponibilidade de rotas de trânsito alternativas desde o fornecedor envolvido. Ademais, 

a configuração das rotas de trânsito pode influenciar a alocação do poder de barganha 

nas relações de gás entre consumidores e fornecedores (LE COQ, PALTSEVA, 2012)58.  

É interessante notar que, até 2013, mudanças políticas na Ucrânia pareciam 

mostrar relações mais amigáveis junto à Rússia no âmbito energético e, inclusive, 

abriram caminho para uma cooperação mais próxima entre a Gazprom e a Naftogas, da 

Ucrânia, empresa que controla as rotas de trânsito.  

Todavia, apesar do otimismo declarado pela Gazprom sobre esta melhor 

cooperação, os planos de bypassar59 a Ucrânia através do projeto do duto South Stream 

continuaram em progresso até 2014, quando então este duto foi cancelado, conforme 

comentado anteriormente (PALTSEV, 2011, STERN et al., 2015). E, ainda mais 

importante, desentendimentos iniciados em fevereiro de 2014, que resultaram na 

anexação da região da Criméia, na Ucrânia, pelo território russo, alteraram o 

direcionamento das relações energéticas da Rússia, colocando em xeque, por exemplo, 

alianças com países ocidentais.  

É bastante claro, porém, que Rússia e Europa são mutuamente interdependentes 

(PALTEV, 2014, KRATOCHVÍL, TICHÝ, 2013, BOUSSENA, LOCATELLI, 2013, 

BAEV, 2012, JAFFE E SOLIGO, 2008), sendo a Europa a maior consumidora das 

exportações de energia da Rússia. Essa interdependência é inclusive reconhecida no 

documento Roadmap of the EU-Russian Energy Cooperation to 2050 (EUROPEAN 

COMISSION, 2013b).  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
58 Neste contexto, a objeção da Polônia à construção do duto North Stream têm sido amplamente 
atribuída ao medo de que, se a Alemanha conseguir um duto para ligá-la diretamente à Rússia, aquele 
país não mais usaria sua influência política para resolver potenciais conflitos de gás sobre o duto Yamal, 
o qual atualmente serve ambas, Polônia e Alemanha (LE COQ, PALTSEVA, 2012). 
59 Bypass é um termo de língua inglesa, já universalizado, que significa contornar, desviar, dar a volta em 
torno de algo. Neste caso, se refere aos planos russos de construção de dutos que não passem pela 
Ucrânia.  
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Estes mercados não são apenas interdependentes como compradores e 

vendedores, mas também porque estão conectados através de uma infraestrutura fixa e 

imóvel – a malha de dutos de transporte de gás natural, o que lhes dá menor 

flexibilidade para substituir o fluxo de comércio. No longo prazo, esta infraestrutura 

precisará se manter funcionando, então é de se esperar que Europa e Rússia se 

mantenham como atores interdependentes-chave. 

Dado o tempo e os elevados recursos de capital requeridos para desenvolver 

redes alternativas de interconexão com outros mercados regionais, pode-se antever que 

a exportação russa de gás continuará a ser cativa dos compradores europeus por um 

longo período: os países europeus dependem da Rússia tanto quanto a Rússia depende 

destes países. Não obstante, apesar do interesse mútuo em comercializar grandes 

volumes de gás, é possível perceber que a relação entre a Rússia e os países europeus 

está cada vez mais estruturada na politização das relações energéticas.    

No campo econômico, dada a dependência mútua discutida acima e, 

consequentemente, a relevância das importações do gás russo na matriz energética da 

Europa, muitos pesquisadores começaram a analisar diferentes aspectos da estrutura de 

produção e exportação do gás russo (PALTEV, 2014, TSYGANKOVA, 2012, SAGEN, 

TSYGANKOVA, 2008, YEGOROV E WIRL, 2011, YEGOROV E WIRL, 2010, 

STERN, 2009, HARTLEY E MEDLOCK, 2009).  

Por um lado, levanta-se a preocupação de que haja limitação dos recursos russos 

que poderiam ser destinados à Europa. Isso ocorre, porque o aumento da demanda 

doméstica russa poderia diminuir a disponibilidade de gás para exportação (MAKINEN, 

2010). Questiona-se também a capacidade russa em desenvolver novas ofertas, devido, 

entre outros fatores, à instabilidade de seu ambiente legal, à falta de investimentos no 

segmento upstream, ao uso ineficiente do gás doméstico (com grandes desperdícios)60 

(GOLDTHAU, 2008, SOLANKO E SUTELA, 2009, FERNANDEZ, 2009, EMF, 

2007), aos aparentemente inadequados investimentos em infraestrutura de gás 

(GOLDTHAU, 2008, SAGEN, TSYGANKOVA, 2008), ou simplesmente aos altos 

custos do transporte (HOLZ et al., 2008).  

Por outro lado, alguns analistas defendem que há disponibilidade de gás natural 

em abundância na Rússia, tanto para exportações, que correspondem atualmente a mais 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
60 Relativamente ao tamanho de sua economia, a Rússia está entre os países mais ineficientes do ponto de 
vista energético e seu consumo de energia per capita é consideravelmente maior do que nos países 
europeus da OCDE (SODERBERGH et al., 2010). 
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de um-terço da produção, quanto para abastecimento ao mercado doméstico (PALTSEV, 

2011).  

Apesar das previsões de mercado que apontavam, desde meados dos anos 2000, 

uma potencial escassez das exportações de gás russo (GOLDTHAU, 2008, SOLANKO 

E SUTELA, 2009, MAKINEN, 2010), previsões recentes apontam a possibilidade de 

excesso de exportações deste gás (e sua substituição na Europa) devido à configuração 

de um ambiente mais competitivo (KONOPLYANIK, 2012).  

Este ambiente competitivo tem sido influenciado por fatores tanto do lado da 

demanda, quanto do lado da oferta. Do lado da demanda, a crise econômica iniciada em 

2008-2009 tem temporariamente diminuído a demanda de gás natural da União 

Europeia. Tal redução somada à política de descarbonização da matriz de energia tem 

levado ao aumento das incertezas quanto ao futuro da demanda de gás no continente 

que, por sua vez, é de vital importância para a Rússia (EUROPEAN COUNCIL, 2014, 

BUCHAN et al., 2014, KONOPLYANIK, 2012). 

Do lado da oferta, a forte posição da Gazprom na Europa se encontra ameaçada 

também por um número cada vez maior de competidores que têm estudado novos meios 

de penetrar no mercado europeu, como, por exemplo, o interesse do Catar em construir 

instalações de regaseificação de GNL na Polônia ou mesmo a intenção dos Estados do 

Mar Cáspio em desenvolver rotas de gasodutos para a Europa e bypassar a Rússia 

(MEDLOCK, 2009).  

A competição crescente com os fornecedores globais de GNL e ainda o 

potencial de competição com o shale gas levantam questões sobre a habilidade da 

Rússia em manter as exportações de gás para a Europa nos níveis atuais, quando cerca 

de 160 bilhões de m3, de uma produção total de 573 bilhões de m3, foram destinados ao 

mercado europeu em 2015 (BP, 2016a). 

Como visto no capítulo 4, a revolução do shale gas nos EUA possibilitou 

expressiva redução nas importações de GNL deste país, tornando disponíveis elevados 

volumes que podem ser direcionados a outros mercados, como o europeu (FATTOUH 

et al., 2015, DICKEL et al., 2014).  

Soma-se a isso o risco de que os potenciais recursos de shale gas em países 

como Alemanha, Hungria e Polônia, além de outros do leste europeu, se tornem 

comercialmente viáveis, uma vez que tais países, juntamente com a Romênia, já estão 

há algum tempo debatendo a aplicação do fraturamento hidráulico para extrair seus 

recursos de shale (GALBRAITH, 2010). 
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Assim, o crescimento da disponibilidade de GNL e o surgimento do shale gas, 

com a possibilidade de seu desenvolvimento na Europa, pode ser bastante positivo do 

ponto de vista europeu, pois contribui para a diversificação de seus supridores de gás 

natural e das rotas de oferta, política recomendada por diversos analistas (FATTOUH et 

al., 2015, RATNER et al., 2013, SAGEN, TSYGANKOVA, 2008, GOLDTHAU, 

2008). Do ponto de vista russo, no entanto, pode representar uma grande ameaça, pois 

desafiará a posição da Rússia como maior exportador para a Europa 

(KROPATCHEVA, 2014, TSYGANKOVA, 2012). 

A Rússia está particularmente preocupada com o crescimento do comércio de 

GNL como consequência dos avanços tecnológicos e da revolução do shale gas nos 

EUA. O GNL deu o primeiro passo em tornar o inflexível mercado regional de gás em 

um mercado mais flexível, permitindo uma alternativa ao uso dos dutos, o que pode 

levar a uma redução da demanda pelo gás russo, segundo o próprio Presidente Putin. O 

governo russo esperava começar em 2015 as exportações de GNL para os EUA, a partir 

do campo de Shtokman na Bacia do Ártico, no mar de Barents, todavia, a Gazprom teve 

que desistir deste projeto, pois o mercado americano não está mais disponível (SEROV, 

2013). 

De acordo com o Ministro de Energia russo Aleksandr Novak, o fenômeno da 

revolução do shale muda consideravelmente o balanço do mercado energético mundial, 

pois a competição entre os diferentes tipos de energia e também entre os produtores de 

energia, tais como Rússia, Canadá, países do Oriente Médio, Austrália e oeste da África 

está crescendo (KROPATCHEVA, 2014). Na mesma direção, o Ministro do 

Desenvolvimento Econômico russo declarou que espera grandes dificuldades para a 

Gazprom quando os EUA começarem a exportar seu shale gas, possivelmente nos 

próximos anos (KROPATCHEVA, 2014). 

O fato é que um aumento da oferta mundial de GNL é um sério desafio para a 

Rússia. Uma sobreoferta, por exemplo, resultará em uma pressão de baixa nos preços do 

gás globalmente, impactando, por seu turno, os preços do gás na Europa, os quais 

tendem a cair e causar ainda mais dificuldades financeiras para a Gazprom.  

Soma-se a isso a possibilidade de que no longo prazo, o transporte via GNL se 

torne mais competitivo do que a construção de novos dutos, levando a uma competição 

entre o GNL e os projetos de dutos da Rússia, que, com apenas uma planta construída 

até agora (apesar de outras em planejamento), não possui muita experiência nesta área.  
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A ameaça do GNL será tanto maior quanto maior for a disponibilidade efetiva 

deste energético com que os europeus poderão contar nos próximos anos. E isto terá 

como fatores determinantes: (i) o crescimento da demanda chinesa por GNL (e, em 

menor medida, outros países asiáticos). À medida que a China acesse maiores volumes 

de gás através de dutos da Rússia, esse país precisará de menos GNL, o que pode 

beneficiar a Europa61; (ii) os preços do gás natural norte-americano e a consequente 

viabilidade e volume das exportações de GNL da América do Norte; (iii) o desejo dos 

compradores europeus de competir pela disponibilidade com compradores asiáticos, do 

Oriente-Médio e sul-americanos, em um mercado de GNL global mais apertado; e, (iv) 

o desejo da Gazprom de reduzir seus preços para manter o “excesso” de oferta de GNL 

fora da Europa, em um mercado global com maior oferta de GNL, e se, ademais, isso 

seria efetivo (DICKEL et al., 2014).  

Em grande medida, os resultados dessas incertezas dependerão da trajetória de 

preços do gás nos mercados regionais, e a consequente possibilidade de arbitragem, 

afetando a disponibilidade de GNL para a Europa. 

Por conta do novo ambiente de competição, é possível observar alguns sinais de 

mudança na atuação geopolítica da Rússia. Por exemplo, a Gazprom “teve” que reduzir 

a cobrança da obrigação mínima de take or pay presente nos contratos de compra de gás 

com a Europa de 85% para 60%, a fim de aumentar a atratividade destes contratos 

(KONOPLYANIK, 2012). Estas concessões de certo modo geram perdas financeiras 

para a Rússia, que depende de suas exportações de energia para cobrir cerca de metade 

das receitas orçamentárias federais (SHILOVA, 2012). 

Recentemente, este país aprovou a participação de empresas estrangeiras, 

associadas à Gazprom, nos investimentos em E&P deste país. Preocupada com os 

avanços na exploração do gás não-convencional em países tradicionalmente 

importadores de gás, a Rússia parece desejar agilizar a produção de seus campos de gás 

convencional. A participação de IOCs no desenvolvimento dos vastos recursos da 

Península de Yamal indica que a Rússia percebe os custos potenciais que pode incorrer 

se não agir rapidamente, pois, a vantagem do primeiro a se mover será crucial (BILGIN, 

2011, MEDLOCK, 2009). Por conseguinte, se a Gazprom não tiver sucesso em agir 

decisivamente para desenvolver os recursos de Yamal, esta empresa pode perder 

importante fatia do mercado europeu.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
61 O mercado de gás natural chinês será mais detalhadamente apresentado no capítulo 7. 
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Embora detentora de consideráveis volumes de recursos não-convencionais, da 

ordem de 287 trilhões de pés cúbicos (cerca de 8,1 trilhões de m3) (EIA, 2013b), a 

Rússia ainda não decidiu investir no seu desenvolvimento, mas, ao invés disto, está 

buscando se concentrar em aumentar sua produção de GNL e ganhar participação neste 

mercado, conforme comentado anteriormente (MAKINEN, 2010, GROMOV, 2010, 

MINISTRY OF ENERGY OF THE RUSSIAN FEDERATION, 2010).  

Assim, apesar da incerteza acerca da revolução do shale gas, o poderio 

energético russo, e sua política externa de energia, já começaram a ser impactados, 

enfraquecendo-se em diferentes aspectos e tornando a Rússia menos autoconfiante 

devido, em suma, a todos os fatores já mencionados: crise econômica e financeira de 

2008, emergência de novas fontes de energia, diversificação de rotas e métodos de 

transporte de gás e aumento da competição global entre os fornecedores de gás 

(KROPATCHEVA, 2014). A questão agora não é tanto maximizar o seu “poder 

energético”, mas sim sustentar sua posição corrente e evitar maiores perda em sua 

influência global e nas receitas necessárias para uma política externa assertiva. 

Ao longo do tempo, se a Rússia desejar se manter como um ator dominante no 

mercado gasífero, terá que introduzir ainda mais reformas, desde incentivos fiscais 

adicionais até uma maior flexibilidade na precificação dos contratos e maior acesso aos 

investidores estrangeiros (JOHNSTON, STROMQUIST, 2014).     

 

6.4.  Formação dos Preços do Gás Natural no Mercado Europeu 

Conforme discutido no capítulo 3, os contratos de longo prazo que ajustam os 

preços do gás natural a uma cesta de óleos permaneceram dominantes como o modelo 

de precificação na Europa até recentemente. 

Especificamente, em países como a Alemanha, o gás natural ainda é precificado 

principalmente sob contratos de longo prazo indexados ao óleo, duram de 10 a 30 anos 

e incluem cláusulas de renegociação de preços e de quantidade limitada de volume 

flexível, a critério do comprador. O preço mais transparente neste sistema é o German 

Boarder Price, conhecido como BAFA, cujos preços médios ponderados pelo volume 

são publicados mensalmente (SCHULTZ, SWIERINGA, 2013).  

Ao contrário, em países como o Reino Unido são usados preços de mercado, 

onde a precificação tem ocorrido em um ponto de comércio virtual, conhecido como 

National Balancing Point (NBP), desde a desregulamentação ocorrida em meados dos 

anos 90 (SCHULTZ, SWIERINGA, 2013). O NBP é um ponto de referência de preço 
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que compreende quase todos os pontos de comercialização de gás natural do Reino 

Unido (IEA, 1998). Para a criação e desenvolvimento desse ponto de comercialização 

de gás, o hub, foram fundamentais os imperativos políticos e financeiros do início da 

década de 80, bem como o desejo de se criar um mercado competitivo no Reino Unido 

(HEATHER, 2010, IEA, 1998). 

Na Europa Continental, é possível observar, desde 2008, um crescente debate 

sobre o futuro da indexação ao óleo nos contratos de longo prazo tradicionais, todavia, 

os determinantes para o desenvolvimento da precificação de mercado e os desafios a 

serem superados são diferentes. Aqui, a combinação do desejo, ao nível político da 

União Europeia, para encorajar a competição através da evolução do marco regulatório, 

com a criação de um mecanismo de formação de preços baseado preferencialmente no 

hub como dinamizador da economia, elemento-central nos contratos e na gestão de 

riscos dos portfólios de gás natural, têm contribuído para o surpreendente 

desenvolvimento dos hubs de gás europeus nos últimos anos (HEATHER, 2012). 

 

6.4.1  O Desenvolvimento dos Hubs de Gás Natural no Continente Europeu 

De fato, a precificação de mercado dos contratos de gás tem se espalhado e se 

tornado cada vez mais importante no continente europeu, particularmente desde que os 

dutos bi-direcionais que ligam o NBP do Reino Unido (operacional desde 1996) ao hub 

belga Zeebrugge (ZEE) e ao hub holandês Title Tranfer Facility (TTF) entraram em 

operação, em 2000 e 2003, respectivamente (GRANDI, 2014, SCHULTZ, 

SWIERINGA, 2013, HEATHER, 2012). A partir da interconexão da rede de gás 

britânica aos mercados da Bélgica e da Holanda, o modelo competitivo de precificação 

no hub chegou ao noroeste europeu.  

Assim, os produtores de gás europeus puderam comercializar no mercado 

britânico tomando aquele preço como uma referência para os hubs da Bélgica e da 

Holanda, os quais logo se tornaram os dois principais hubs continentais para o gás 

natural com preços localmente indexados (GRANDI, 2014), 

O hub de Zeebrugge é considerado um dos principais mercados de curto prazo 

da Europa. Nele, os agentes comercializam gás natural e os preços estabelecidos servem 

de referência para as operações financeiras nos mercados futuros (HEATHER, 2012). 

A precificação de mercado tem se estendido para o resto da Europa através dos 

dutos que interconectam os maiores hubs na França (Point d’Exchange de Gaz norte e 

sul – PEGs, operacionais em 2004) e na Alemanha (Gaspool Balancing Services Hub – 
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GPL e Netconnect Germany – NCG, operacionais em 2009). Entretanto, os hubs mais 

bem estabelecidos do Reino Unido, Bélgica e Holanda continuam sendo considerados 

os mercados mais líquidos e provavelmente os pontos de “price discovery”62, isto é, 

onde se formam os preços de referência para o gás natural na Europa63 (SCHULTZ, 

SWIERINGA, 2013).  

Atualmente, outros hubs estão emergindo no continente europeu, com preços 

baseados na racionalidade oferta versus demanda. Também têm contribuído para a 

maior disseminação da precificação no hub os longos períodos nos quais os preços de 

mercado no noroeste europeu estiveram menores do que os preços indexados ao óleo 

cobrados pela Gazprom e outras empresas sob contratos take-or-pay (MELLING, 

2010). Essa mudança na precificação tem sido encorajada pelas concessionárias de 

energia e pelos governos europeus. De um lado, com a expansão da precificação no hub 

nos mercados europeus, as concessionárias têm conseguido comercializar gás natural a 

um preço em média 20 a 30% mais barato e, por parte dos governos, este mecanismo os 

permite assegurar contas de energia mais baratas para seus cidadãos, uma vez que os 

preços no hub têm estado menores do que aqueles indexados ao óleo (STERN, 

ROGERS, 2013). 

Didaticamente, HEATHER (2012) distingue os hubs europeus em três 

categorias: os hubs de comércio, os hubs de trânsito e os hubs em transição. Os hubs de 

comércio, são os que já alcançaram um certo nível de maturidade e, destarte, são usados 

para a gestão financeira de riscos dos portfólios de gás natural (NBP e TTF). São 

baseados em um ponto de comércio virtual; um amplo número e variedade de 

participantes possuem acesso fácil e aberto para comercializar, possuem boa 

transparência e têm provado ser confiáveis. Os hubs de trânsito incluem aqueles hubs 

que atualmente são locais de trânsito do gás, ou pontos físicos, no qual os participantes 

do mercado podem escolher comercializar gás natural, mas seu papel primário é facilitar 

o trânsito de grandes quantidades de gás para transporte posterior (ZEE e Central 

European Gas Hub – CEGH, na Áustria, operacional desde 2005). Já os hubs em 

transição são aqueles baseados em um ponto de comércio virtual, mas que ainda não 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
62 Price Discovery se refere ao ato de determinar o preço apropriado de uma commodity, bens ou 
serviços, pela avaliação das condições de oferta e demanda do mercado e outros fatores associados com 
as transações (SILVÉRIO, 2012). 
63 O NBP possui a liquidez e transparência para se tornar o preço de referência para a Europa, contudo, 
sua utilização encontra resistência por parte dos comercializadores da Europa Continental, os quais 
preferem usar um hub continental, negociado em €/MWh, como um formador de preços mais apropriado 
do que o NBP, cujos preços são negociados em pence/therm (HEATHER, 2012). 
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alcançaram maturidade (GPL, NCG, PEGs e The Punto di Scambio Virtuale – PSV, na 

Itália, operacional desde 2003)64. A maior parte deles está atraindo ano a ano mais 

volumes de gás e está mostrando sinais de progresso para se tornar um formador de 

preços para seus respectivos mercados nacionais. Além disto, muitos já estão sendo 

usados como balanceadores de mercado para os que ofertam e os que recebem gás 

naquelas redes de transporte. No entanto, existem dúvidas se essa categoria de hubs se 

desenvolverá suficientemente de forma a se expandir além dos mercados nacionais. 

Certo é que os hubs estão em níveis muito diferentes de desenvolvimento. De 

acordo com HEATHER (2012), apenas muito poucos evoluirão para se tornar hubs de 

referência, atuando como marcadores de preços para novos tipos de contratos de longo 

prazo. E os elementos-chave para o êxito desses hubs serão a liquidez e a transparência 

atingidas.  

Neste âmbito, após observação da crescente liquidez e da correlação de preços 

existente entre os hubs de gás, retratados no estudo do autor, pode-se dizer que estes 

hubs cumprem o seu propósito, qual seja o de fornecer uma base confiável para a 

precificação baseada no hub nos contratos de longo prazo, embora nem todos servirão 

ao mesmo objetivo no futuro. O NBP provavelmente permanecerá o preço de referência 

esterlino e o TTF na zona do Euro, para o gás do noroeste europeu, com o CEGH se 

apresentando como um forte concorrente para precificar a oferta da Europa Central e o 

PSV, em um estágio futuro, para precificar a oferta de gás do sul. Outros hubs 

provavelmente não serão marcadores de preços, mas ainda assim serão usados para 

balancear os portfólios físicos, sendo que todos os hubs deverão ter preços estreitamente 

correlacionados (HEATHER, 2012). 

A Figura 6.3 abaixo apresenta os principais hubs europeus e o estágio de seu 

desenvolvimento. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
64 Em síntese, os principais hubs europeus são: NBP – National Balancing Point (Reino Unido); ZEE – 
Zeebrugge (Bélgica); TTF – Title Tranfer Facility (Holanda); PEGs – Point d’Exchange de Gaz norte e 
sul (França); GPL – Gaspool Balancing Services Hub (Alemanha); NCG – Netconnect Germany 
(Alemanha); CEGH – Central European Gas Hub (Áustria); PSV – The Punto di Scambio Virtuale 
(Itália). 
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Figura 6.3. Hubs de Gás Natural Europeus. 
Fonte: MELLING (2010). 

 

Como mencionado anteriormente, os hubs NBP, TTF e ZEE são os mais 

maduros, enquanto os demais ainda estão emergindo e se desenvolvendo no mercado 

europeu.  

Vale destacar que no 1º trimestre de 2015, os hubs de gás alcançaram níveis 

recordes de liquidez: os volumes totais comercializados nos principais hubs europeus 

excederam 10.000 TWh, um aumento de 21% em relação ao mesmo período de 2014 

(EUROPEAN COMISSION, 2015b).  

A Figura 6.4 a seguir apresenta a evolução dos volumes de gás comercializados 

nos principais hubs europeus. 

 

ANTHONY J. MELLING

CARNEGIE ENDOWMENT FOR INTERNATIONAL PEACE24

but their development is hindered, sometimes by lack of supply liquidity, and 
sometimes by obstacles to infrastructure liquidity at key transit points, such as 
border crossings within the EU. 

Th e chart below illustrates the relative development of the European gas hubs:

FIGURE 2  The Status of European Gas Hub Development

Spot market volumes are still predominantly traded around a physical supply 
to the UK market, but are beginning to make deeper inroads into the Belgian, 
Dutch, German, and French markets.

Th e French- and particularly the German-traded gas markets stand out as the 
success stories of 2009. From January 1, 2009, the Northern PEG sub-areas were 
combined into a single PEG Nord area (see Figure 2), connecting the Montoir 
LNG import terminal with all of the major import pipelines and the bulk of French 
gas demand under a single trading area. In Germany, the parallel processes of in-
creased liberalization and transparency were given a signifi cant boost by the Gasunie 
purchase of the former BEB network, and the aggregation of multiple pipeline net-
works under single trading platforms such as NCG and Gaspool. Liquidity in both 
France and Germany has signifi cantly improved from 2009 to date. 

Source: Author
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Figura 6.4. Volumes de gás comercializados nos hubs europeus (em TWh). 
Fonte: EUROPEAN COMISSION (2015b). 

 

Em 2015, como pode ser observado, o hub holandês TTF ultrapassou o NBP 

como o hub europeu mais líquido e essa tendência tem continuado em 2015: os volumes 

comercializados no hub holandês aumentaram 44% no 1º trimestre de 2015 em 

comparação com o ano anterior, enquanto permaneceram estáveis no NBP 

(EUROPEAN COMISSION, 2015b). 

A correlação de preços entre os hubs também é outra característica importante a 

ser considerada na análise do comportamento do mercado europeu e tem sido estudada 

por diversos especialistas (GARAFFA, 2015, PETROVICH, 2014, PETROVICH, 2013, 

ASCHE et al., 2013, NEUMANN, CULMANN, 2012, NEUMANN et al., 2006, 

SILIVERSTOVSA et al., 2005, ASCHE et al., 2002). Estudo de PETROVICH (2013), 

para o período de 2007 até o 1º trimestre de 2012, apontou que a integração dos 

principais hubs de gás europeus tem sido mais ou menos acompanhada e apoiada pelo 

argumento de que os preços nesses hubs são o resultado das forças de oferta e demanda 

de gás. Mesmo hubs em estágios iniciais de desenvolvimento, como PSV e CEGH, se 

tornaram mais alinhados no período analisado. A correlação do hub PSV a outros hubs, 

por exemplo, melhorou com a implementação de medidas de acesso à terceira parte à 

infraestrutura de transporte (PETROVICH, 2013) – como previsto pela teoria, a 

correlação de preços aumenta quando dois mercados estão fisicamente conectados. 

Os resultados alcançados sugeriram ainda que os hubs de gás europeus já são 

parte de um mesmo mercado integrado e podem, cada vez mais, ser vistos como uma 



152 
!

referência de preço confiável para a Europa, o que pode indicar que as políticas de 

integração da União Europeia estão tendo sucesso (PETROVICH, 2013).  

Pesquisa posterior, no entanto, para o período 2012-2013, sinalizou uma 

inesperada queda na correlação de preços de alguns hubs, o que poderia levantar 

dúvidas sobre se realmente existe uma integração dos principais mercados de gás 

europeus e se os sinais de preços nos hubs poderiam ser vistos como confiáveis 

(PETROVICH, 2014). Todavia, a divergência dos preços per se não representa forte 

evidência de falta de integração, pois podem ser explicados pela combinação de 

choques locais de oferta e demanda e a ocorrência de eventos físicos temporários que 

impedem o gás de fluir de um hub para outro, tal como uma parada planejada para 

manutenção.  

Estes foram os casos do NBP, na parada para manutenção e congestionamento 

físico do duto Interconnector UK, e do hub PEGN, cujo desalinhamento de preços foi 

explicado por um congestionamento físico temporário.  

Já no caso do duto PEGS, o desalinhamento de preços observado no período 

2012-2013 resulta de uma capacidade física de infraestrutura sub-ótima, ou seja, a 

capacidade do duto precisa ser expandida para se alcançar integração.  

PETROVICH (2014) argumenta que, se todas as divergências de preços forem 

explicadas por restrições físicas temporárias, assegurar constante alinhamento 

representará um custo bastante alto para a sociedade em termos de instalações de 

transporte de gás. Ao mesmo tempo, divergências de preços que persistem devido a 

ineficiências de mercado, possível explicação para o desalinhamento observado nos 

hubs CEGH e PSV no período 2012-2013, representam um uso restrito dos ativos, os 

quais receberam elevados investimentos no passado e, consequentemente, os 

consumidores também serão penalizados por tais ineficiências.  

Logo, se uma boa correlação de preços é desejável, coloca-se em questão se as 

iniciativas da União Europeia para um mercado único de gás natural serão capazes de 

lidar com esses desafios, criando os incentivos adequados para expandir a capacidade de 

interconexão e/ou resolver os problemas de congestionamento e de outras barreiras não 

físicas ao comércio65 (PETROVICH, 2014). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
65 Barreiras não-físicas incluem: inconsistência nos sistemas de mercado adjacentes (por exemplo, 
definições de capacidades de transporte firme e interruptível não harmonizadas entre as fronteiras); abuso 
de poder de mercado (práticas de reserva de capacidade); custos de transação muito altos ou assimetria de 
informação (falta de transparência em procedimentos de alocação de capacidade e divulgação insuficiente 
da capacidade disponível) (PETROVICH, 2014). 



153 
!

O Gráfico 6.6 a seguir compara a evolução dos preços do gás natural nos hubs 

europeus NBP, ZEE e TTF no período de dezembro/2007 a maio/2016. 

 
Gráfico 6.6. Evolução dos preços do gás natural nos principais hubs europeus (em 
US$/MMBTU). 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados PLATTS (2016). 

 

Como pode ser notado, os hubs ZEE e TTF apresentam uma trajetória bastante 

semelhante ao NBP em todo o período, indicando a alta correlação de preços entre estes 

hubs, que é devida, sobretudo, à conexão da malha física de transporte existente entre 

eles.  

A expectativa é a de que na próxima década existam tantos hubs quanto os 

atuais, possivelmente ainda novos hubs no nordeste e sudeste europeu, contudo, nem 

todos necessariamente serão formadores de preços para as ofertas físicas de gás. É mais 

provável que exista um número limitado de hubs de alta liquidez e alto volume 

comercializável, usados para o gerenciamento de riscos e o estabelecimento do preço do 

gás na sua região; e, hubs nacionais, com estreita correlação de preços com os hubs 

regionais, mas como menor volume comercializável, a maioria spot e para entrega 

imediata, usados pelos carregadores para ajustar e balancear seus portfólios físicos 

(HEATHER, 2012). 

Em suma, além da queda na demanda de gás natural, outras importantes razões 

apontadas para a mudança gradual na formação de preços do gás natural no continente 

europeu, distanciando-o do sistema de indexação ao óleo em direção à precificação no 
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mercado spot, são o desenvolvimento do mercado internacional de gás e a agenda de 

liberalização do mercado perseguida pela União Europeia. 

 

6.4.2  Agenda de Liberalização da Indústria de Gás Natural na União Europeia e seu 

Impacto sobre o Modelo de Precificação 

A liberalização da indústria de gás e o desejo de criar um mercado único na 

União Europeia (refletido nas Diretivas de 1998, 2003 e 2009) representou a maior 

mudança institucional para os Estados-Membros. Embora as novas instituições tenham 

sido introduzidas gradualmente, as Diretivas resultaram na criação de um novo modelo 

organizacional – de separação das atividades das indústrias de rede (modelo 

unbundling), e novas regras, padrões regulatórios e princípios operacionais para estas 

indústrias (BOUSSENA, LOCATELLI, 2013). 

Assim, no contexto desses três “Pacotes de Energia”, a União Europeia tem 

incentivado a implementação de medidas que aumentam a competição gás-gás, tais 

como a eliminação de cláusulas de destino presentes nos contratos de longo prazo, as 

quais em geral limitam ou impedem o país importador de revender o gás natural 

adquirido; o estabelecimento de mercados secundários para utilizar a capacidade 

disponível/ociosa dos dutos e de instalações de estocagem, e, principalmente, a 

melhoria do acesso de terceiros à infraestrutura de transporte de gás (GOLDTHAU, 

2013, OFFICIAL JOURNAL OF THE EUROPEAN UNION, 2009). 

Em fevereiro de 2007, no âmbito da discussão sobre as perspectivas do mercado 

interno de gás e eletricidade, o Parlamento Europeu apoiou uma política comum de 

energia, considerando que: “a separação da propriedade do transporte constitui o meio 

mais eficaz de promover o investimento nas infraestruturas de forma não-

discriminatória, um acesso equitativo à rede por parte dos novos operadores, bem como 

a transparência do mercado” (COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 

2007). 

Neste mesmo ano, o Conselho Europeu propôs as seguintes medidas adicionais: 

(i) a separação efetiva entre as atividades de produção e fornecimento, por um lado, e as 

atividades de rede, por outro; (ii) uma maior harmonização das competências e reforço 

da independência das entidades reguladoras nacionais do setor de energia; (iii) o 

estabelecimento de um mecanismo independente de cooperação entre os reguladores 

nacionais; (iv) a criação de um mecanismo que permitisse aos operadores de redes de 

transporte melhorar a coordenação da exploração e segurança da rede, o comércio trans-
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fronteiriço e a exploração da rede; e (v) maior transparência nas operações do mercado 

de energia (COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 2007). 

Vigorava então o entendimento de que as disposições contidas nas Diretivas de 

2003, acerca da separação jurídica e contábil entre as atividades de produção e de 

transporte, não teriam sido suficientes para assegurar o adequado funcionamento do 

mercado. Havia a constatação, pela Comissão das Comunidades Europeias e pelos 

reguladores de energia europeus, de que o desenvolvimento de mercados realmente 

concorrenciais, iniciado na década de 90 com o início do processo de liberalização, 

estaria longe de concluído. Isso porque um grande número de cidadãos e empresas na 

União Europeia não possuíam liberdade ampla de escolha quanto ao fornecedor de gás. 

Além disto, a segmentação do mercado através das fronteiras nacionais, a existência de 

elevada integração vertical em algumas nações do bloco e a forte concentração do 

mercado dificultariam o alcance de um mercado interno robusto (OFFICIAL 

JOURNAL OF THE EUROPEAN UNION, 2009). 

Era necessária, portanto, uma separação mais efetiva dos operadores das redes, 

de modo a suprimir o incentivo às empresas verticalmente integradas à discriminação de 

seus concorrentes no acesso às redes e aos investimentos.  

Foi essa ideia que motivou a inclusão no arcabouço legal comum europeu da 

obrigatoriedade de separação da propriedade dos ativos, implicando a nomeação do 

proprietário da rede como operador da rede e a sua independência em relação a 

quaisquer interesses de comercialização e de produção. Iniciou-se assim o impedimento 

legal quanto à participação cruzada nos ativos.  

O 3º ‘pacote de energia’ foi então publicado em julho de 2009, constituindo-se 

na 3ª Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho (Diretiva 2009/73/CE), a qual 

estabeleceu regras comuns para as atividades de transporte, distribuição, 

comercialização e armazenamento de gás natural (OFFICIAL JOURNAL OF THE 

EUROPEAN UNION, 2009).  

Importante notar que as políticas de liberalização da União Europeia coincidiram 

com o abrupto aumento na produção de gás americana e o rápido declínio nas 

necessidades de importação da América do Norte, fazendo com que as cargas de GNL 

que seriam destinadas aos EUA acabassem sendo desviadas para a Europa (FATTOUH 

et al., 2015, DICKEL et al., 2014).  

Associado à crise financeira internacional que eclodiu em 2008, reduzindo a 

demanda de gás natural e aumentando as pressões de baixa nos preços do gás 
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negociados no mercado spot, criou-se, como antes mencionado, um ambiente de 

sobreoferta no mercado europeu, o qual emergiu como um “campo de batalha” de novos 

modelos de precificação, colocando as concessionárias de gás europeias, e seus 

contratos de longo prazo indexados ao óleo, sob forte pressão de preços (GOLDTHAU, 

2013, GRANDI, 2014).  

 

6.4.3  Debate sobre a Indexação ao Óleo versus Preços Spot do Gás Natural: O 

Campo de Batalha Europeu 

As disparidades de preços do gás natural negociados em base spot e aqueles 

indexados ao óleo observadas a partir de 2009, conforme antes discutido, levaram os 

consumidores europeus a demandar preços mais competitivos para o gás natural 

(HUGHES, 2011). Mesmo quando a magnitude dessa disparidade de preços se reduziu 

em 2010, como resultado de um inverno rigoroso, que fortaleceu a demanda de gás para 

aquecimento na Europa, e da demanda asiática pelo excesso de GNL, os consumidores 

continuaram demandando preços competitivos, pois já tinham se conscientizado das 

alternativas de preços existentes (EIA, 2014a).  

Em consequência, as concessionárias distribuidoras de gás europeias compraram 

mais gás no mercado spot, levando invariavelmente a que seus volumes negociados em 

contratos de longo prazo com cláusulas take or pay caíssem abaixo dos níveis mínimos.  

Desde então, a maioria das principais distribuidoras começou a buscar 

renegociar seus contratos de longo prazo com tradicionais exportadores de gás, tais 

como: Rússia, Argélia e Emirados Árabes e, assim, várias concessões foram feitas por 

estes supridores de gás em 2010, as quais se basearam principalmente na aplicação da 

precificação do mercado spot à uma parcela dos volumes ofertados sob os contratos de 

longo prazo vigentes (EIA, 2014a, FRANZA, 2014, PLATTS, 2013, REUTERS, 2012, 

HUGHES, 2011). Como resultado, a parcela das importações de gás europeias 

indexadas ao óleo começou a se reduzir.  

Em janeiro de 2010, por exemplo, os preços no mercado spot estavam 30% 

menores do que os preços do gás estabelecidos em contratos de longo prazo, e a Rússia 

foi forçada a repensar o seu modelo de formação de preços do gás natural para defender 

sua participação no mercado europeu (MAKINEN, 2010). Somado ao contexto de altos 

preços internacionais do petróleo à época, o qual perdurou até setembro de 201466, o gás 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
66 A partir de setembro/2014, os preços internacionais de petróleo do tipo WTI começaram a se reduzir, 
chegando a US$ 47,2/barril, em janeiro/2015, em grande parte devido à decisão da Arábia Saudita em 
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russo perdeu competitividade frente às cargas de GNL importadas e a Gazprom 

concordou então precificar 15% dos volumes contratuais de venda de gás para a Europa 

a preços spot (KONOPLYANIK, 2012, HUGHES, 2011, IEA, 2010).  

Outros fatores exerceram neste período pressão adicional sobre a indexação. A 

estatal petrolífera norueguesa Statoil, por exemplo, contribuiu fortemente para minar o 

padrão de preços estabelecido, ao ofertar grandes parcelas de gás contratado a preços 

spot (RIA NOVOSTI, 2010). Por conseguinte, as vendas da Statoil para a Europa 

aumentaram, apesar do declínio da demanda europeia (CHAZAN, BUCKLEY, 2013). 

Aliado a isso, em 2011-2012, os volumes recordes de importação de gás pelo Japão, 

pós-acidente de Fukushima, elevaram os preços do GNL, cujas cargas chegaram a ser 

precificadas 11% acima dos níveis de 2011, o que elevou a pressão por modelos de 

precificação alternativos (PLATTS, 2013, KOYAMA, 2013).  

Tendo em vista que os termos e condições gerais dos contratos de compra e 

venda de gás natural são confidenciais e a maior parte dos dados disponíveis inclui a 

oferta doméstica de gás europeia, torna-se difícil averiguar o aumento da parcela de gás 

que está sendo negociada a preços spot nos contratos de importação europeus. Todavia, 

algumas estimativas fornecidas pelas empresas Gazprom, Pira Energy, Reuters e 

International Gas Union, indicam que essa parcela variou entre 30 e 55% em 2013 e que 

chegou próxima a 60% em 2014 (FRANZA, 2014).  

Não obstante as dúvidas acerca do atual escopo da transição do modelo de 

precificação indexada ao óleo para aquele baseado no hub, fato é que a precificação no 

hub está cada vez mais presente nos contratos internacionais de oferta de gás na Europa. 

Com efeito, desde meados dos anos 2000, especialistas começaram a questionar 

a racionalidade de se manter os contratos de longo prazo de gás natural indexados aos 

preços de uma cesta de óleos (STERN, 2007). Já no final desta década, argumentaram 

que a transição para um afastamento da precificação baseada no óleo era inevitável e 

iminente e que o ponto final dessa transição seria a precificação do gás baseada no hub 

(STERN, 2009). 

Nos seis maiores mercados de gás do continente europeu, por exemplo, a 

racionalidade para a manutenção dos preços do gás natural indexados ao óleo nos 

contratos de longo prazo começou a perder força durante a década de 1990 e continuou 

nos anos 2000. O argumento de que os usuários finais tinham uma escolha real entre 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
manter elevada a produção de óleo (LAWLER et al., 2014, FINANCIAL TIMES, 2015, EIA/DOE, 
2016a). 
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realizar a combustão do gás ou de derivados de óleo, e que trocariam por esse último se 

lhes fosse dado um preço de incentivo, era robusto quando o mecanismo de precificação 

netback, baseado na indexação com os derivados de óleo, foi estabelecido nos anos 

1970 (e posteriormente em alguns países) (STERN, 2007, STERN, ROGERS, 2011). 

No entanto, a conjunção de alguns fatores levou a que essa racionalidade 

original fosse cada vez mais questionada, particularmente no noroeste europeu. Tais 

fatores dizem respeito à: eliminação virtual de derivados de óleo na geração elétrica, o 

custo e inconveniência de manter equipamentos que queimam óleo e os substanciais 

estoques de derivados de óleo, o surgimento de equipamentos modernos de queima de 

gás, no qual o uso de derivados de óleo significam uma substancial perda de eficiência, 

e o maior rigor nos padrões ambientais em relação às emissões, particularmente de 

óxidos de enxofre e óxidos de nitrogênio (ASCHE et al., 2013, ASCHE et al., 2012, 

STERN, ROGERS, 2011, STERN, 2007). 

Apontava-se, assim, que não haveria cenário comercial no qual os consumidores 

de energia europeus que instalam novos equipamentos de queima de combustível 

escolheriam usar derivados de óleo ao invés de gás natural na geração elétrica, a menos 

que não tivessem acesso à oferta de gás. 

No entanto, durante 2008-2010, como a diferença entre os preços baseados no 

hub e indexados ao óleo primeiramente se ampliou e então novamente diminuiu, a 

racionalidade para a conservação da indexação ao óleo nos contratos de longo prazo de 

gás da Europa continental ganhou novos argumentos: (i) os produtores com poder de 

mercado favoreceriam fortemente os preços indexados ao óleo e não desejariam mudar; 

(ii) os problemas de precificação pós-2008 foram de natureza temporária devido à 

recessão econômica e os preços no hub e os indexados ao óleo se reaproximariam até 

2012; (iii) nenhum outro mecanismo de preço estaria disponível, e, especificamente, 

(iv) os hubs de gás europeus são insuficientemente líquidos e inclinados à manipulação 

pelos players do mercado local, para serem considerados como um preço de referência 

apropriado. Assim, abandonar a indexação ao óleo poderia levar à manipulação de 

preços por alguns dos maiores ofertantes – particularmente a Gazprom – com o possível 

estabelecimento de uma "OPEP do gás". 

Em contraponto, passou a ganhar força a tese de que os contratos de longo prazo 

europeus precisariam se afastar da indexação ao óleo para preços de mercado, a fim de 

representarem, mais acuradamente, as mudanças nas condições de oferta e demanda de 

gás. Por outra, os preços no hub forneceriam o único reflexo viável dessas condições. 
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 De acordo com STERN e ROGERS (2011), este é principalmente um argumento 

sobre formação de preços e adoção de um mecanismo que reflita mais rápida e 

continuamente as mudanças nas condições de oferta e demanda nos mercados de gás 

europeus. Não deve, pois, ser construído como um argumento para se chegar a um nível 

de preços que sempre será menor do que os preços indexados ao óleo, já que preços de 

mercado não significam necessariamente preços baixos.  

O problema central, portanto, não diria respeito ao nível de preços, mas à 

formação dos preços. É inteiramente possível que os preços do gás no hub possam se 

aproximar dos preços indexados ao óleo. Aliás, não existe razão para que os preços de 

mercado não possam exceder os níveis de preços indexados ao óleo, dependendo das 

condições de oferta e demanda nos mercados de óleo e gás. É importante, então, 

ressaltar que propor uma mudança dos preços indexados ao óleo para baseados no hub 

não significaria qualquer suposição de que os últimos sempre serão menores do que os 

primeiros (STERN, ROGERS, 2011).  

Neste âmbito, as condições no mercado de gás (ao invés do mercado de óleo) é 

que deveriam estabelecer os níveis de preços do gás (competição gás-gás). Além disto, 

deveria existir um mecanismo único de formação de preços para o gás, ao invés da 

precificação híbrida que emergiu pós-crise de 2008. A coexistência da precificação 

indexada ao óleo e a baseada no hub seria, portanto, insustentável.  

Nesta linha de argumentação, a indústria de gás europeia estaria nos estágios 

iniciais de uma mudança de paradigma comercial para a precificação baseada no hub e 

um portfólio muito mais diversificado de arranjos contratuais. 

Está cada vez mais difícil para a Rússia convencer os compradores europeus de 

firmar contratos de longo prazo com a Gazprom, em que os preços do gás são indexados 

aos preços do óleo, ao invés de comprar cargas de GNL mais baratas no mercado spot. 

Por esta razão, a Gazprom fez algumas adaptações nos seus contratos de longo prazo 

com companhias europeias67, concordando ofertar uma parcela do gás aos preços do 

mercado spot e, assim, salvar os contratos em sua forma atual (HARTLEY, 2015, 

RATNER et al., 2013, SVOBODA, 2011, DEMPSEY, 2010, MAKINEN, 2010). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
67 Como exemplo, em meados de janeiro de 2012, a Gazprom diminuiu os preços do gás em cerca de 10 a 
15% para cinco companhias – Slovak Slovensky Plynarensky Priemysel, GdF Suez, Wingas, Synergie 
Italiane, Turkish Botas e Econgaz –, as quais, em conjunto, consomem aproximadamente 35 bcm por ano 
e estão entre seus mais importantes consumidores (SVOBODA, 2014).    
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No entanto, a Gazprom tem sido o principal oponente do movimento de 

afastamento ao mecanismo de indexação ao óleo e rejeita qualquer mudança profunda 

neste desenho contratual.  

Em defesa dos países exportadores de gás, o chefe da estruturação de contratos e 

formação de preços da Gazprom, Sergei Komlev, argumenta que os contratos de longo 

prazo podem ser considerados como altamente valiosos para ambos: vendedores, que 

buscam garantia de receita, e compradores, que buscam segurança de oferta, e ressalta a 

inabilidade de a precificação no hub fornecer os sinais de preço sustentáveis que 

favoreçam os investimentos globais na indústria de gás natural. Segundo este 

argumento, a precificação nos hubs é incapaz de fornecer um indicativo verdadeiro 

sobre a existência de excesso ou escassez de oferta de gás natural, uma vez que não 

reflete a oferta e demanda total de gás, mas apenas os volumes residuais que 

permanecem depois de os contratos de longo prazo indexados ao óleo terem atendido ao 

volume da demanda total. Nesse sentido, os preços spot responderiam às condições de 

oferta e demanda dos volumes residuais, mas sua trajetória básica teria como referência 

os contratos de longo prazo (KOMLEV, 2013).  

Assim, os dois mecanismos de preços estariam profundamente interconectados e 

os preços no hub seriam, na verdade, derivados das estruturas de preços dos contratos 

de longo prazo da Gazprom e dos demais exportadores. Desse modo, KOMLEV (2013) 

argumenta que a melhor escolha para a Europa é ter ambos os contratos indexados ao 

óleo e precificados no hub, operando em um sistema sinérgico. 

Alguns especialistas reconhecem (STERN, ROGERS, 2011) que, quando a 

indústria de gás se torna madura, a manutenção dos contratos de oferta de gás de longo 

prazo indexados ao óleo perde sua justificativa. Entretanto, KOMLEV (2013) defende 

que tal justificativa permanece presente, e ainda mais forte, não em razão de um 

mercado imaturo, mas como o resultado de um mercado de commodities maduro, 

porém disfuncional. Como evidência de tal disfuncionalidade, o autor ressalta a 

distorção gerada pela produção de shale gas. Muitos dos produtores de shale gas têm 

focado no shale oil como um produto de valor agregado muito maior, o que resulta na 

produção de volumes adicionais significativos de gás natural como um subproduto do 

processo de produção de shale oil. Assim, enquanto o shale oil permite que os 

produtores se tornem marginalmente lucrativos, os volumes adicionais de gás que são 

despejados no mercado, como resultado daquela produção, apenas levam a uma 

depressão ainda maior nos preços do gás. Ou seja, os baixos preços no hub não seriam o 
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resultado de baixos custos de produção de shale gas, mas sim da sua produção com sub-

produto do shale oil (KOMLEV, 2013). 

De fato, pode-se observar que os baixos preços do gás no Henry Hub não 

desencorajaram os produtores a vender, mesmo que esses produtores fossem capazes de 

vender o gás a preços muito maiores três anos antes. Isto é, os produtores continuaram a 

investir no desenvolvimento de shale gas apesar de todos os custos necessários para 

manter tal desenvolvimento excederem os preços de mercado dos últimos anos (EIA, 

2016b, EIA, 2015c, KOMLEV, 2013).  

Como resultado, os preços do gás no Henry Hub estão desde 2011-2012 

depreciados e é improvável que haja uma recuperação substancial no curto-prazo. Estes 

preços chegaram a cair a US$ 2,00/MMBTU no início de 2012, bem abaixo dos preços 

históricos dos cinco anos anteriores (2006-2010). Há, portanto, uma situação de 

sobreoferta, com preços muito baixos para o gás natural (EIA, 2016b). 

A argumentação da Gazprom é que, em um mercado que funciona 

apropriadamente, isso deveria levar à redução dos investimentos no desenvolvimento de 

gás e no declínio da produção, particularmente com poços de shale gas que 

experimentam taxas de declínio da produção no 1º ano de 50-85%. Contudo, o gás 

natural se comporta diferentemente das outras commodities, mostrando uma resposta 

irregular às mudanças na oferta e demanda. Ao invés de cortar investimentos, por 

exemplo, o ambiente de baixos preços do gás natural visto nos EUA levou os 

produtores a simplesmente mudar os investimentos para óleo e líquidos de gás 

(KOMLEV, 2013, MEDLOCK, 2015). Ademais, como abordado no capítulo 5, a oferta 

norte-americana reagiu à queda de preço do gás de maneira menos elástica do que a 

esperada.  

Os investimentos de estrangeiros também colaboraram para distorcer a decisão 

econômica de perfurar, pois frequentemente, seu principal objetivo não é obter lucro, 

mas expertise técnica que possa ser transferida para suas operações de upstream em 

outras localidades. Esses investidores, por exemplo, repartem custos em acordos de 

joint ventures e subsidiam os custos de desenvolvimento através da compra antecipada 

(KOMLEV, 2013).  

O resultado, segundo a Gazprom, é a inabilidade dos mecanismos de preços 

baseados nas condições de oferta e demanda de gás fornecerem os sinais de preços 

sustentáveis para apoiar os investimentos na indústria de gás. Esta companhia 

argumenta que não está defendendo que, como resultado das distorções de mercado, o 
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gás natural nunca se tornará uma commodity independente, permanecendo 

indefinidamente indexada ao óleo para proteger seu valor. Ao contrário, acredita que 

existe um remédio natural para o que chama de “síndrome do irmão pequeno”, que seria 

o aprofundamento da competição direta entre o óleo e o gás, capaz de aproximar seus 

preços no longo prazo. Isto é, apenas a competição direta entre os dois combustíveis 

permitirá que o gás se comporte como uma commodity regular. 

Argumenta então que essa competição entre os derivados de óleo e o gás natural 

ocorrerá em mercados não tradicionais, tais como o setor de transportes, devido ao 

aumento da popularidade dos veículos movidos a gás natural e o uso do GNL como 

combustível para navios. Outras aplicações em que o gás natural pode ganhar cada vez 

mais espaço e competir efetivamente com os derivados do óleo são o uso como 

combustível para equipamentos de mineração e perfuração. A indústria de mineração 

representa uma oportunidade particularmente interessante para o gás natural, em 

especial considerando que os fornecedores líderes de equipamentos têm desenvolvido 

motores super-pesados a gás natural que são ajustáveis a aplicações em mineração 

móvel (KOMLEV, 2013).68 No longo prazo, tecnologias como gas to liquids também 

devem aumentar a competição gás-óleo, tanto do lado da demanda, quanto do lado da 

oferta. 

No entanto, uma ampla competição entre esses dois combustíveis no setor de 

transportes ainda levará muitos anos para se fixar e, de fato, levar à convergência entre 

os preços do óleo e do gás. Assim, a Gazprom defende que os produtores de gás 

precisam se proteger agora, mais do que nunca, para seguir com seus programas de 

investimentos, através da manutenção da indexação ao óleo. 

Em relação ao argumento de que a indexação ao óleo está ultrapassada, porque 

existe limite de substituição do lado da demanda entre óleo e gás, KOMLEV (2013) 

coloca que, apesar da substituição limitada, ou mesmo ausência de substituição, a 

relação profundamente enraizada entre óleo e gás permanece. Ainda, o preço baseado 

no valor de substituição não requer um grande número de transações atuais: o WTI, por 

exemplo, representa menos de 2% do óleo consumido nos EUA, mas seu preço segue 

representativo para todos os derivados de óleo consumidos.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
68 Conforme KOMLEV (2013), mais de 7,5 bilhões de litros de diesel são consumidos pelos 28.600 
caminhões de transporte empregados pelas 10 maiores companhias de mineração do mundo e outros 126 
milhões de toneladas de diesel são consumidos por ano na atividade de fraturamento hidráulico. Uma vez 
que um único fraturamento pode requerer 7.800 galões (246 toneladas) de diesel, ao custo de mais de 
US$ 5,00/galão, substituir gás natural por diesel pode resultar em uma economia de combustível anual de 
cerca de US$ 1,3 milhões por sonda. 
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Além disso, existe pouca racionalidade para indexar o preço do gás ao de outras 

commodities, uma vez que o papel e o valor econômico do gás em cada um dos 

processos de manufatura (como: produção de aço, petroquímica, alumínio, fertilizantes, 

vidro, etc.) difere amplamente, e o preço para cada substituto potencial de gás é baseado 

em uma variedade de fatores para que se possa fazer uma seleção única objetiva que 

englobe a maioria dos consumidores finais de gás. 

Assim, a Gazprom defende que um mercado híbrido é melhor para todos os 

participantes: as mudanças que estão sendo propostas ao modelo de precificação do gás 

na Europa Continental devem ser tratadas de forma a permitir que os contratos de longo 

prazo indexados ao óleo e o gás spot complementem um ao outro, uma vez que esses 

dois modelos não seriam mutuamente excludentes. Neste sentido, a transição para o 

modelo americano, de precificação no hub sem contratos de longo prazo e vendas 

diretas pelos produtores de gás natural, não seria uma opção adequada para a Europa, 

cada vez mais dependente das importações de gás e com estruturas oligopolísticas em 

ambos os lados do mercado. 

Com a indexação ao óleo vigente, os consumidores de gás na Europa estariam 

protegidos de qualquer forma de manipulação de preço pelos ofertantes dominantes, 

porque nenhum desses ofertantes é capaz de influenciar os preços do óleo. Em suma, do 

ponto de vista da Gazprom, são as companhias europeias que estão travando uma 

batalha perdida para adotar o estilo americano de precificação no hub, o qual 

enfraquecerá a segurança da oferta que os próprios proponentes deste modelo almejam.  

Em resposta a toda defesa, exposta pelo principal exportador de gás europeu 

quanto à permanência de um sistema híbrido de preços para o gás natural como o 

modelo apropriado para o mercado de gás da Europa, STERN e ROGERS (2013) 

argumentam no sentido de que tal defesa só confirma a importância da precificação no 

hub, embora a Gazprom se recuse a reconhecer que o modelo híbrido é apenas um 

estágio na transição para um modelo único de precificação baseado no mercado. 

Haveria então uma confusão sobre a relação entre os níveis de preços do óleo e do gás e 

a justificativa para manter uma ligação contratual formal dos preços dos derivados de 

óleo aos contratos de longo prazo de gás. Segundo STERN e ROGERS (2013), sua 

pesquisa não defende que os preços do óleo são ou serão irrelevantes aos preços do gás, 

mas não se sabe – e as pesquisa não demonstram – quão grande essa relevância será. 

Assim, podem existir períodos de tempo, como têm ocorrido em mercados 

liberalizados, em que os preços do gás no hub estarão acima dos preços do gás 
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indexados ao óleo, o que a Gazprom não acredita que possa acontecer de forma 

sustentada. 

Em relação ao argumento de que o uso futuro do gás no setor de transportes 

restaurará a convergência entre os preços do gás e do óleo, STERN e ROGERS (2013) 

dizem que é falho, pois a penetração do gás no setor de transportes é atualmente 

mínima. Até que uma competição genuína e a substituição entre o gás e os derivados do 

óleo sejam restabelecidas, não se justificaria uma ligação contratual formal entre os 

preços do óleo e do gás. Nem mesmo para garantir ao produtor preços que cubram seus 

investimentos, pois a decisão de investir envolve implicitamente considerações sobre 

riscos e recompensas. Assim, se os produtores de gás julgam que o preço que eles 

esperam receber pelo seu produto será insuficiente para fornecer o retorno adequado, 

então eles não deveriam investir em nova produção e transporte de gás. STERN e 

ROGERS (2013) reafirmam que não estão advogando pela mudança em direção à 

precificação baseada no hub, mas que tal mudança é inevitável devido à liberalização de 

mercado, o fortalecimento da competição e a escolha do consumidor. Não haveria, pois, 

uma tentativa de minimizar os problemas que isso pode causar, os quais incluem: o 

favorecimento desproporcional aos usuários finais por permitir que os compradores 

programem suas compras de gás de modo a depreciar os preços no hub; a habilidade dos 

fornecedores de gás acumular significante poder de mercado e controlar os preços nos 

hubs europeus através do gerenciamento da oferta; problemas nos contratos de longo 

prazo existentes, os quais podem não sobreviver; volatilidade nos preços, entre outros. 

Segundo os autores, a inevitabilidade da transição para a precificação no hub 

estaria confirmada pelo fato de que, em 2012, cerca de 45% do gás vendido na Europa 

foi baseado nos preços no hub e, em 2013, havia a estimativa de que mais da metade do 

gás europeu seria precificado em relação ao hub e aos preços das trocas comerciais 

(STERN E ROGERS, 2013).  

HEATHER (2012) e ALTERMAN (2012) fornecem um grande número de 

evidências empíricas sobre as forças que criam os preços no hub, as quais são 

extremamente complexas e incluem: as condições de oferta e demanda de gás (e a 

temperatura) na Europa e globalmente, bem como os preços do óleo, do carvão, da 

energia e do carbono. A multiplicidade e complexidade dessas forças que impactam o 

mercado de gás europeu, e a velocidade com que mudam, são as principais razões que 

explicariam porque o afastamento da indexação ao óleo seria inevitável. 
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Segundo HEATHER (2012), a indexação ao óleo não tem refletido os 

fundamentos de mercados já há algum tempo, mas a recessão e o período de sobreoferta 

de gás têm tornado essa situação insustentável e, portanto, os contratos de longo prazo 

existentes deveriam mudar para refletir as mudanças no mercado. No entanto, existiria 

um equívoco de que isso significa o fim dos contratos de longo prazo. O mecanismo de 

formação de preços dos contratos de longo prazo é que deverá ser alterado para uma 

precificação de mercado baseada em um hub de gás de referência (marcador). Isso 

porque tanto compradores quanto vendedores continuarão desejando segurança da 

demanda e da oferta e então essa reengenharia dos contratos deverá ser encorajada para 

o benefício de ambas as partes – as quais precisam saber que estão recebendo ou 

pagando o preço “justo” para o gás que está sendo transacionado. 

Há, portanto, um entendimento de que a vinculação contratual dos preços do gás 

natural ao óleo na Europa não possui mais qualquer realidade de mercado, e apenas 

ainda vigora por causa da existência de contratos de longo prazo firmados. A era da 

indexação ao óleo estaria chegando ao fim na Europa (e também desafiará sua 

permanência na Ásia) e tais mudanças representariam uma tendência secular que não 

deverá ser revertida (STERN E ROGERS, 2013, HEATHER, 2012, STERN, ROGERS, 

2011).  

Contudo, uma estratégia de altos preços e baixos volumes de vendas pode ser 

lógica, mas não se ajusta à construção de um grande acordo de elevada capacidade de 

exportação adicional, tal como o duto North Stream, desenhado para levar gás à Europa. 

A questão, então, não é se a Gazprom está travando uma batalha perdida, mas qual 

batalha a Gazprom está tentando ganhar: se pela manutenção de preços altos ou pela 

venda de elevados volumes. Desta forma, a medida na qual a Gazprom flexibilizará ou 

não seu ponto de vista e sua atuação terá um forte impacto sobre suas vendas de gás 

para a Europa e sobre o futuro de todo o mercado de gás europeu. Ainda, o ponto de 

vista da Gazprom não parece representar a visão dos demais produtores de gás, como a 

Noruega, a Holanda, e muitos outros produtores que têm reduzido a indexação ao óleo 

em seus contratos de longo prazo de gás, se aproximando da precificação no hub.  

Assim, a Europa está testemunhando um nível sem precedentes de confronto 

entre aqueles que apoiam a manutenção do status quo (os fornecedores de gás russos, 

sobretudo) e aqueles que advogam pela transição para um modelo completo baseado nas 

condições de oferta e demanda – também conhecido como competição gás-gás 

(sobretudo, os consumidores) (STERN, 2014, MELLING, 2010). Ainda que a Europa 
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seja atualmente o principal campo de batalha, as implicações dessa disputa podem se 

estender muito além das fronteiras europeias: se a precificação no hub ganhar a queda 

de braço na Europa, a Ásia, dado os altos volumes de gás demandados, tornar-se-á o 

principal reduto remanescente da precificação indexada ao óleo, a qual também é 

amplamente utilizada na América do Sul, tornando a batalha entre essas duas estruturas 

de preços concorrentes efetivamente uma batalha global.  

 

6.5.  Gás Não-Convencional na Europa: Oportunidades e Desafios 

A perspectiva de novas descobertas domésticas de gás natural é particularmente 

atraente para os países europeus, os quais, como visto, enfrentam simultaneamente o 

declínio na produção interna de gás e o desafio de reduzir sua dependência das 

importações de gás natural. Contudo, a exploração de gás não-convencional na Europa 

ainda se encontra em um estágio bastante embrionário e tanto o tamanho quanto a 

viabilidade exploratória de tais recursos permanecem com alto grau de incerteza. 

Estudo de ROGNER (1997), que apresentou as primeiras estimativas dos 

recursos mundiais de shale gas, avaliou os recursos de shale gas da Europa em 15,5 

trilhões de m3. Estas avaliações precederam os maiores avanços nas técnicas de 

exploração de shale gas feitas durante o século XXI e, portanto, podem se mostrar 

bastante conservadoras à luz dos desenvolvimentos atuais. 

A publicação World Energy Outlook de 2009 (IEA, 2009) estimou que 

aproximadamente 40% destes recursos seriam recuperáveis. Já a avaliação realizada 

pelo Conselho Nacional de Petróleo (NPC, da sigla em inglês) estimou em 2007 que os 

recursos europeus (excluindo a Rússia) de gás não-convencional seriam da ordem de 

549 trilhões de pés cúbicos, cerca de 16 trilhões de m3 (NPC, 2007), o que multiplicaria 

por cinco as reservas provadas de gás natural da Europa (incluindo a Noruega).  

KUUSKRAA e STEVENS (2009) estimaram, em análise preliminar, que o 

volume de recursos de shale gas nas importantes bacias de Alum Shale na Suécia, 

Silurian Shales na Polônia e Mikulov Shale na Áustria estariam em torno de 30 trilhões 

de m3, com um potencial de cerca de 4 trilhões de m3 de gás recuperável.  

Estimativas mais atuais da Agência Internacional de Energia (AIE) apontam que 

os recursos de gás não-convencional na União Europeia podem alcançar 50 trilhões de 

m3, dos quais cerca de 3/4 seriam de shale gas (IEA, 2013c).  

Relatório publicado pelo Departamento de Energia americano apontou que os 

recursos de shale gas na Europa seriam da ordem de 470 trilhões de pés cúbicos (13,3 
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trilhões de m3). Estes recursos estariam concentrados principalmente na Polônia (4,2 

trilhões de m3) e na França (3,9 trilhões de m3), países que detêm cerca de 60% dos 

recursos de shale na Europa, seguidos por Romênia (1,4 trilhões de m3) e Dinamarca 

(0,9 trilhões de m3). Outros países que detêm recursos são Holanda, Reino Unido, 

Alemanha, Bulgária, Suécia e Espanha (EIA, 2013b). 

Dado o elevado grau de incerteza sobre tais volumes, conforme mencionado, os 

países europeus investiram em pesquisa para reavaliar seus recursos de gás natural não-

convencional e estabeleceram parcerias com os EUA para a troca de experiências no 

desenvolvimento e regulação de shale gas, como é o caso da Polônia (USA, 2011).  

Neste âmbito, foi lançado em 2009 um projeto de pesquisa interdisciplinar para 

avaliar o potencial de shale gas na Europa (GASH), de modo a prever as formações de 

shale gas e sua ocorrência no tempo e no espaço. Este projeto, estimado em US$ 6,0 

milhões e cuja duração foi de seis anos, foi coordenado pelo Centro de Pesquisa Alemão 

para Geociências com o financiamento de várias companhias petrolíferas, como BP, 

Devon, ExxonMobil, Shell e outras (GASH, 2015, CERA, 2010). 

Estudos têm sido feitos para avaliar se as tecnologias utilizadas nas operações de 

completações de poços horizontais e fraturamento hidráulico poderiam ser aplicadas no 

continente europeu, com distintas características geológicas, de modo a replicar a 

exitosa experiência americana no desenvolvimento dos recursos não-convencionais. 

De acordo com previsão da Agência Internacional de Energia, a contribuição da 

oferta não-convencional para a produção doméstica europeia permanece modesta: na 

União Europeia, o gás não convencional contribuirá com 17 bilhões de m3 até 2040, o 

que representará 15% da produção total e apenas 3% da demanda total (IEA, 2014). 

Certo é que a Europa precisa desenvolver seu próprio modelo de negócio e 

condições de investimento para os recursos de gás não-convencional – as práticas 

americanas são referência, mas provavelmente não são as melhores para a Europa 

(GÉNY, 2010). 

É importante destacar que, no caso europeu, vários fatores podem ainda refrear o 

ímpeto do desenvolvimento do gás não-convencional. Em primeiro lugar, em razão de 

consideráveis diferenças geológicas pode não ser possível transferir para a Europa a 

tecnologia desenvolvida nos EUA, sendo necessário, pois, ajustá-la ao ambiente 

europeu (GÉNY, 2010). Conforme abordado em capítulo anterior, os EUA levaram 

vários anos e destinaram um elevado volume de recursos para superar os problemas 
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tecnológicos relacionados à produção de gás oriunda das rochas de shale. É possível 

que a Europa tenha que percorrer caminho semelhante.  

De acordo com GÉNY (2010), as condições de superfície europeias limitam 

significativamente a transferência da experiência americana para o continente e requer 

investimentos com foco na redução dos riscos geológicos em todas as fases – 

exploratória, de avaliação e de desenvolvimento. Esses tipos de investimentos são 

custosos e se ajustam melhor à cultura corporativa das Majors e, neste sentido, a 

presença dessas grandes empresas internacionais na Europa poderá ser benéfica para a 

exploração do gás não-convencional e o desenvolvimento de um modelo operacional 

distinto. 

Somam-se a isso as estimativas de que a exploração e o desenvolvimento de 

shale gas na Europa sejam muito mais caros do que nos EUA (WILLIAMS, PEGGY, 

2009) e, de que, em geral, a produção de gás não-convencional se torne mais cara no 

futuro. Isso porque apenas uma pequena parte do total de recursos de gás não-

convencional se encaixa na categoria alta qualidade-baixo custo e mais da metade dos 

recursos não desenvolvidos de shale gas nos EUA é de baixa qualidade (KUUSKRAA, 

2009a, KUUSKRAA, STEVENS, 2009). Deste modo, inovações técnicas serão 

necessárias para converter tais recursos de baixa qualidade e altos custos em oferta de 

gás natural acessível (KUUSKRAA, 2009b). Da mesma forma, a exploração de longo 

prazo dos recursos não-convencionais irá exigir constante desenvolvimento científico e 

avanços nas tecnologias aplicáveis. 

Diferenças geológicas entre os depósitos de shale gas americanos e europeus, 

restrições de oferta e proteção da água, restrições espaciais ligadas à densidade 

populacional e proteção local de determinadas regiões irão requerer operações mais 

eficientes e novas soluções baseadas em tecnologia. O problema da alta densidade 

populacional do continente europeu é altamente relevante: não é fácil encontrar amplos 

espaços abertos necessários às atividades de perfuração. O acesso à terra permanecerá 

um desafio. Em todas as nações europeias, os direitos minerais são administrados e 

concedidos pelo governo federal e não pelos proprietários de terra, como nos EUA. 

Além disso, não existem incentivos financeiros aos proprietários de terra. De acordo 

com WEIJERMARS (2013), um dos maiores obstáculos ao desenvolvimento comercial 

de campos de shale gas na Europa se baseia justamente no demorado e complexo 

processo de tomada de decisão para concessão das licenças de exploração e produção.  
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Todos estes fatores estão embutidos na percepção geral negativa sobre os 

impactos das operações de gás não-convencional pelas comunidades locais (GÉNY, 

2010). Daí também a possibilidade de conflitos entre as companhias petrolíferas com os 

proprietários de terra e a comunidade local nas áreas de exploração e produção, em 

razão de diversos inconvenientes gerados por esta atividade, como níveis altos de 

barulho, grande circulação de caminhões, maior nível de iluminação necessária, dentre 

outros (WILLIAMS, PEGGY, 2009).  

O acesso à terra e os níveis de custos são as duas maiores diferenças nas 

condições gerais entre EUA e Europa. É esperado que os custos de descobrir e 

desenvolver gás não-convencional na Europa sejam 2 a 3 vezes maiores do que nos 

EUA. Estudo da ERNST & YOUNG (2011), por exemplo, a partir de dados da Agência 

Internacional de Energia, compara os custos da produção de shale gas nos EUA, os 

quais variam de US$ 3,00 a US$ 7,00/MMBTU, com os possíveis custos na Europa, os 

quais poderiam ficar entre US$ 8,00 e US$ 12,00/MMBTU.  

Mesmo se reduções e otimizações nos custos possam ser esperadas, essas serão 

limitadas por regulações, altos custos dos serviços em razão da competição limitada no 

setor e uma massa crítica de operações potencialmente ineficiente (GÉNY, 2010). 

Ainda, com preços breakeven de US$ 8-12/MMBTU, a economia do gás não-

convencional dificilmente será competitiva com as importações de gás na próxima 

década. Por conseguinte, argumenta-se que é improvável que esses recursos sejam 

desenvolvidos e, assim, muito pouco gás não-convencional será produzido, se as 

condições de mercado não melhorarem, ou se os investimentos estiverem baseados 

apenas nas considerações de mercado (GÉNY, 2010).  

Outra importante questão a ser enfrentada para o desenvolvimento em larga 

escala desses recursos está relacionada à capacidade limitada da indústria de serviços, 

tanto em termos de equipamentos, mas também em termos de mão-de-obra qualificada 

para conduzir os trabalhos. Existirão opções estrangeiras para a necessidade de 

equipamentos, mas a demanda por pessoal permanece uma incerteza relevante. 

Deste modo, para que haja desenvolvimento em larga escala destes recursos até 

o final desta década, políticas para promover o gás não-convencional serão 

absolutamente necessárias. Ajustes nos procedimentos de permissão das operações e 

nos regimes fiscais para acomodar as atividades de gás não-convencional serão 

requeridos na maioria dos países europeus, onde os governos nacionais (ao invés da 

União Europeia) têm competência legal sobre suas regulações de exploração e produção 
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de hidrocarbonetos. Diferentemente das políticas ambientais, as regulações da União 

Europeia no setor energético têm limitada autoridade sobre as atividades de E&P dos 

países europeus (ERNST&YOUNG, 2011, GÉNY, 2010).  

Pouco pode ser esperado, portanto, das políticas energéticas da União Europeia 

para alavancar o desenvolvimento dos recursos não-convencionais, todavia, decisões na 

esfera ambiental, por exemplo, sobre o uso da água, poderiam afetar as perspectivas de 

crescimento do shale gas na Europa.  

Um dos principais desafios a ser superado pelos países europeus, da mesma 

forma como ocorre na América do Norte, é a possibilidade de impacto ambiental e o 

consumo massivo de água decorrentes da aplicação do fraturamento hidráulico. 

Diante disto, na tentativa de assegurar a integridade ambiental da extração de 

hidrocarbonetos não-convencionais e que os riscos de projetos individuais e de 

desenvolvimentos acumulados sejam gerenciados adequadamente nos Estados-

Membros, a Comissão Europeia publicou, em 22 de janeiro de 2014, um documento 

chamado “Recomendações”, convidando os Estados-Membros a seguir princípios 

mínimos, quando da adoção ou aplicação de sua legislação própria relativa à exploração 

e produção de hidrocarbonetos mediante o uso de alto volume de fraturamento 

hidráulico. É esperado que os Estados-Membros tornem estes princípios efetivos no 

prazo de seis meses e informem anualmente à Comissão as medidas adotadas em 

sequência ao documento (EUROPEAN COMISSION, 2014). 

Tais recomendações pretendem complementar a legislação existente na União 

Europeia, cobrindo questões como: avaliação e planejamento ambiental estratégico; 

procedimentos para obtenção de permissões para exploração e produção; avaliação de 

riscos de superfície e subterrâneos; requerimentos operacionais (gestão da água, gestão 

do transporte, captura das emissões de metano, integridade dos poços); relatório da 

situação inicial e monitoramento das operações; divulgação dos produtos químicos 

utilizados em cada poço, dentre outras (EUROPEAN COMISSION, 2014).  

De acordo com o documento, os Estados-Membros devem assegurar 

simultaneamente a proteção da saúde pública, do clima e do ambiente, assim como a 

utilização eficiente dos recursos e a informação aos cidadãos.  

Vale registrar que os riscos ambientais potencialmente envolvidos têm levado 

alguns países europeus a banir ou declarar moratória sobre a atividade de fraturamento 

hidráulico até que estudos mais amplos a respeito dos potenciais impactos ambientais da 

exploração e desenvolvimento de shale gas sejam feitos.  
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Em junho de 2011, iniciativas francesas conseguiram proibir a exploração de 

shale gas na França e revogar as autorizações já concedidas (LE MONDE, 2011). Em 

2012, a Bulgária e a República Tcheca também baniram a atividade em seu território 

(BG DAILY NEWS, 2013). Outros países europeus que estabeleceram moratória sobre 

o fraturamento hidráulico são: Dinamarca, Holanda (sobre não-convencionais em geral), 

Irlanda, Suíça (em Fribourg), Alemanha (em Northrhine-Westphalia), Espanha (em 

Cantabria, mas La Rioja está considerando fazer o mesmo), entre outros (KEEP TAP 

WATER SAFE, 2015). 

Observa-se, pois, que, pelo amplo clamor público gerado, o desenvolvimento de 

shale gas está sendo impedido em várias regiões, até que se prove que o fraturamento 

hidráulico não gera riscos ao meio ambiente, especialmente à qualidade da água que 

será consumida pela população.  

Na contramão disto, apesar de todas as incertezas que envolvem os aspectos 

ambientais e também o próprio potencial de reservas de shale gas na Europa, várias 

companhias de óleo e gás já estão explorando o solo europeu. Países como Áustria, 

Alemanha, Hungria, Polônia, Suécia e Reino Unido iniciaram projetos de exploração 

(WILLIAMS, PEGGY, 2009).  

Em especial, como a situação sócio-econômica e política entre os países 

europeus é muito diversa, é de se esperar que os países mais dependentes das 

importações do gás russo sejam os primeiros a implementar as políticas de estímulo ao 

desenvolvimento dos recursos de gás não-convencional, o que é particularmente 

relevante no caso da Polônia e da Hungria.  

Na Polônia a exploração tem avançado mais. Este país planejava desenvolver 

suas reservas em áreas menos populosas e já concedeu 109 licenças de exploração de 

shale gas às petrolíferas Chevron, BP e Exxon. Os recursos tecnicamente recuperáveis 

de shale gas na Polônia foram estimadas pelo US Energy Information Administration 

em 5,3 trilhões de m3, o que equivale a cerca de 325 vezes o consumo de gás polonês 

(BP, 2016a, EIA, 2013b). As estimativas do Instituto Geológico Polonês, no entanto, 

são muito mais conservadoras: de um total de 1.920 bilhões de m3 de shale gas, apenas 

um volume em torno de 350 a 770 bilhões de m3 seriam recuperáveis (POLISH 

GEOLOGICAL INSTITUTE, 2012), o que, apesar do ainda elevado volume, coloca o 

programa sob questão (JOHNSON, BOERSMA, 2013, SVOBODA, 2011). 

Até abril de 2012, dezessete poços haviam sido perfurados, sendo dois 

horizontais, e diversas operações de perfuração estavam em curso. Vários desses poços, 
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incluindo os horizontais, foram hidraulicamente fraturados. Resultados preliminares da 

análise das rochas de shale extraídas foram considerados muito promissores por 

especialistas da indústria. Contudo, apesar das elevadas expectativas, houve também 

indicações, por parte das empresas 3 Legs and BNK Petroleum, de que poços 

perfurados na Polônia registraram desempenho inferior ao esperado. Em junho de 2012, 

por exemplo, a empresa Exxon Mobil decidiu parar os testes de shale gas nesse país 

(JOHNSON, BOERSMA, 2013). Além disso, as limitações de infraestrutura, 

preocupações ambientais e incertezas regulatórias colocam significantes obstáculos ao 

desenvolvimento de shale gas na Polônia. Diferentemente dos EUA, onde a sociedade 

está bastante acostumada com a extração de hidrocarbonetos e os distúrbios resultantes 

em termos de paisagem, poluição sonora, etc., a oposição pública ainda não foi sentida 

na Polônia. Possivelmente, em razão da desconfiança em relação à política energética 

russa. Contudo, ainda é cedo para avaliar em que medida a sociedade polonesa apoiará 

o desenvolvimento de shale gas em larga escala no país (JOHNSON, BOERSMA, 

2013). 

Da mesma forma, no Reino Unido, país com importantes recursos de shale gas, 

da ordem de 26 trilhões de pés cúbicos (cerca de 736 bilhões de m3) de gás recuperáveis, 

segundo estimativas da EIA (2013b), ainda há que se confirmar se as taxas de 

recuperação dos poços de shale gas suportam o desenvolvimento comercialmente viável. 

A geologia do país é consideravelmente mais complexa do que na América do Norte e a 

exploração ainda está em sua fase inicial. Políticas governamentais, no entanto, têm 

ativamente encorajado a exploração de shale gas em território nacional. A 13ª Rodada 

de Licitação de campos onshore, por exemplo, resultou na concessão de vários blocos 

de exploração de shale gas, frequentemente combinados com prospectos convencionais 

(SELLEY, 2012). 

Após um temporário contratempo, no qual o primeiro poço de shale acarretou 

uma série de pequenos tremores de terra em sua vizinhança e levou a uma moratória de 

18 meses na exploração, o governo concluiu que os riscos ambientais da exploração de 

shale são pequenos e gerenciáveis e, assim, em dezembro de 2012, foi novamente 

permitida a perfuração de poços de shale gas, embora com estrito monitoramento (EIA, 

2014b, ROGERS, 2013). 

De todo modo, a possibilidade futura de viabilizar os recursos não-

convencionais nos países europeus, assim como a produção de shale gas já existente 

nos EUA, ao aumentar a disponibilidade global de gás natural, fortalecem a segurança 
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energética da Europa e sua capacidade de enfrentar os embates com a Rússia. As novas 

alternativas de abastecimento, dada pelo maior volume de GNL, por exemplo, 

contribuem para reduzir a forte dependência europeia do gás russo e fazem com que os 

países europeus tenham maior poder de negociação frente às imposições russas no 

comércio de gás natural.  

À medida que o crescimento da oferta de gás é oriundo de países ou regiões 

como os EUA e o Canadá, a segurança energética se amplia, não apenas na Europa, mas 

para todos os países dependentes de importações de gás natural. Ao contrário, se as 

novas ofertas estivessem apenas localizadas em países com histórico de instabilidade, os 

riscos de ruptura no fornecimento para os países dependentes persistiriam. A produção 

de shale gas nos EUA, portanto, aumenta a confiança na continuidade do abastecimento 

global, reduzindo os riscos de ruptura na oferta.   

Considerando que as tecnologias utilizadas nas formações americanas de shale 

gas também possam, ao menos em parte ou com adaptações, ser aplicadas nas 

formações de shale europeias, é possível que os volumes de gás disponíveis no mercado 

venham a aumentar no horizonte de mais longo prazo, alterando a dinâmica geopolítica 

observada até agora. 

Em suma, diante das características próprias do continente europeu, as quais 

influenciarão o ritmo e a factibilidade do desenvolvimento de shale gas na Europa, o 

que se espera é que tal desenvolvimento assuma um caminho muito mais evolucionário 

(IEA, 2010), diferentemente do caminho revolucionário que os EUA seguiram, o qual 

alterou completamente o paradigma de sua indústria. O gás não-convencional talvez não 

seja capaz de transformar o mercado europeu como um todo, mas pode ter efeitos 

significativos sobre a dinâmica regional do gás dentro do continente. Seu potencial 

desenvolvimento poderá ser transformador para os países dotados de tais recursos, pois 

os permitirá reduzir sua dependência de importações. A comparação entre a Espanha, 

que dificilmente terá qualquer potencial de gás não-convencional, mas é extremamente 

dependente das importações de GNL, e a Polônia, que importa 60% das suas 

necessidades de gás por meio de dutos, sobretudo da Rússia, reflete os diferentes graus 

de impacto que o gás não-convencional deverá ter sobre os países europeus. 

 A seguir, o capítulo 7 apresenta a análise da indústria de gás natural na China e 

discute os potenciais de desenvolvimento do gás não-convencional neste país. 
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CAPÍTULO 7 – O MERCADO DE GÁS NATURAL CHINÊS 
Este capítulo apresenta as principais características da indústria de gás natural chinesa, 

avaliando suas perspectivas de evolução, com ênfase no papel do gás não convencional. 

Aborda as medidas adotadas pelo governo chinês frente às preocupações relativas ao 

crescimento da demanda energética e ao desafio de assegurar o abastecimento interno. 

Destaca, neste âmbito, a escolha de estimular um maior consumo de gás natural e as 

implicações que surgem a partir daí, tanto em termos da necessidade de vultosos 

investimentos de capital, quanto em termos de política externa. Por fim, destaque é dado 

às reformas que estão sendo empreendidas nos mecanismos de precificação do gás 

natural na China.  

 

7.1.  A Importância do Gás Natural para a China 

Na China, o consumo de energia primária, da ordem de 2.972 milhões de 

toneladas de óleo equivalente (BP, 2016a), é bastante concentrado no carvão, o qual 

responde por 66,0%, seguido pelo petróleo, com 17,5%. A participação do gás natural 

alcança apenas 6,0% da matriz de energia chinesa (BP, 2016a).  

No que diz respeito ao consumo de gás natural por segmento, a maior parcela é 

destinada atualmente para o setor industrial, com 34%. Em seguida, o setor residencial 

responde por 20% e o consumo na geração de energia elétrica alcança 18% da demanda 

total de gás natural (LI, 2015, NBS, 2015). O gás natural também é utilizado como um 

importante combustível para transporte nas grandes cidades e atinge neste segmento a 

participação de 10% do consumo total. Esta penetração se deve principalmente ao 

sucesso de programas governamentais para veículos a gás natural, sobretudo ônibus e 

táxis (YANG et al., 2014). O setor não-energético e o setor comercial respondem, 

respectivamente, por 12% e 6% do consumo total de gás natural na China (LI, 2015). 

O rápido crescimento econômico chinês tem levado a um enorme aumento nas 

suas necessidades domésticas de energia. Desde a década de 1980, a economia chinesa 

tem crescido a uma taxa média superior a 10% ao ano em termos reais, devido 

principalmente às altas taxas de poupança doméstica, traduzidas em altas taxas de 

investimento, e à expressiva mudança do predomínio da agricultura para energia e 

indústrias capital-intensivo, ou seja, ao declínio do valor agregado pelo setor agrícola 

como percentual do PIB e ao aumento do valor agregado pelo setor industrial (EL-
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GAMAL, 2011). Este segundo aspecto afeta diretamente a intensidade energética e 

possui relevantes impactos ambientais, tendo em vista a dependência chinesa do carvão. 

Nos anos recentes, no entanto, as políticas governamentais têm reconhecido as 

desvantagens desta dependência do carvão, em termos de poluição atmosférica de 

impacto local, contaminação da água, emissão de CO2 (ROUT et al., 2011, LIN et al., 

2010), entre outras, e, assim, fontes de energia mais limpas estão ganhando importância.  

O planejamento quinquenal chinês para o período 2011-2015 começou a refletir 

justamente essa mudança de prioridades do governo na direção de uma economia "mais 

limpa", ao estabelecer metas de redução de intensidade energética e de intensidade de 

emissões de dióxido de carbono (CO2), isto é, na quantidade de emissão de gás 

carbônico por unidade do PIB (BARNES et al., 2011, CASEY, KOLESKI, 2011, 

APCO WORLDWIDE, 2010). Com base neste plano, os líderes chineses planejaram 

uma redução na intensidade energética e na intensidade de emissão de CO2, bem como 

sinalizaram a intenção de reduzir essas emissões a pelo menos 40% entre 2005 e 2020 

(EIA, 2015e, BARNES et al., 2011, CASEY, KOLESKI, 2011). Mais recentemente, em 

30 de junho de 2015, o governo chinês submeteu suas "Intenções de Contribuição 

Nacionalmente Determinada" para Consecução do Objetivo da Convenção-Quadro das 

Nações Unidas sobre Mudanças do Clima 69  ("Intended Nationally Determined 

Contribution" – INDC), na qual se compromete com uma redução de emissões de gases 

de efeito estufa por unidade do PIB de cerca de 60% a 65% dos níveis de 2005 no 

período pós-2020 (INDC, 2016, GRANDO, 2015). Em termos anuais, essa redução 

seria de 4,4% entre 2020-2030, 6,3% entre 2030-2040 e 9,2% entre 2040-2050 (INDC, 

2016). 

Seguindo essa orientação, conforme o Plano de Ação Estratégico de 

Desenvolvimento Energético 2014-2020, divulgado no final de 2014, o governo chinês 

estabeleceu como meta aumentar o consumo de energias renováveis para 15% da matriz 

energética até 2020 e para 20% até 2030, em um esforço de aliviar a dependência do 

carvão. As metas incluem a necessidade de limitar a taxa de crescimento anual de 

consumo de energia primária a 3,5% durante os próximos seis anos (GANDOLPHE, 

2014, LSE, 2014, WORLD NUCLEAR NEWS, 2014). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
69 A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima conta atualmente com 195 países 
signatários. Todos os anos, representantes dessas nações se reúnem na Conferência das Partes (COP) para 
elaborar metas e propostas de mitigação e adaptação e acompanhar as ações e os acordos estabelecidos 
anteriormente (GRANDO, 2015). 
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Além disso, a China está atualmente aumentando o uso do gás natural para 

substituir uma parte do carvão e do óleo consumidos no país e planeja que este uso 

alcance 10% da matriz energética chinesa até 2020, enquanto o uso do carvão deve ser 

reduzido para menos de 62% (EIA, 2016p, LSE, 2014, WORLD NUCLEAR NEWS, 

2014). 

De fato, incentivos à demanda de gás natural, menos poluente e geralmente 

consumido em equipamentos com uma conversão termodinâmica mais eficiente do que 

ocorre com o carvão, têm contribuído para o rápido crescimento de seu consumo em 

algumas regiões do país, em substituição àqueles combustíveis fósseis, o que tem 

levado alguns especialistas a acreditar que a China está entrando na "era de ouro" do gás 

natural (YANG et al., 2014, IEA, 2012b, IEA, 2012d, IEA, 2011a, LI et al., 2011). 

Há também esforços no sentido de aumentar a capacidade instalada de geração 

de energia nuclear, atualmente em 19,1 GW, para 58,0 GW até 2020, o que colocará a 

China como terceiro país em capacidade nuclear instalada, atrás apenas dos EUA e da 

França. Ademais, até 2020, há a previsão de que entre em construção mais 30 GW de 

nova capacidade de geração nuclear (LSE, 2014, WORLD NUCLEAR NEWS, 2014). 

O novo plano quinquenal divulgado no final de 2015 – 13th Five Year Plan 

(2016-2020), o primeiro sob a liderança do Presidente Xi Jinping, reafirma o 

comprometimento com o curso das reformas políticas estabelecidas no plano anterior 

(APCO WORLDWIDE, 2015). Os cinco princípios mais relevantes adotados, 

subjacentes às políticas para o desenvolvimento futuro da China, são: (i) inovação, 

como um condutor para o desenvolvimento econômico e para a mudança da estrutura 

econômica da China dentro de um padrão de crescimento de maior qualidade; (ii) 

abertura, indicando que a China deve utilizar tanto o mercado doméstico, quanto o 

global e que deve ser mais ativa na governança global; (iii) desenvolvimento verde, 

como forma de proteger o ambiente e perseguir um crescimento econômico 

ambientalmente amigável; (iv) coordenação, para assegurar o desenvolvimento 

balanceado entre as áreas rural e urbana, e também através das diferentes indústrias; e 

(v) inclusão social, de modo a assegurar que a prosperidade chinesa seja compartilhada 

entre toda a população, com desenvolvimento inclusivo que expanda os serviços sociais 

(APCO WORLDWIDE, 2015). 

Por ser o maior consumidor de energia primária no mundo e devido ao seu 

potencial de crescimento econômico, com perspectiva de forte aumento da demanda de 

energia futura, a China é considerado o país mais importante na dinâmica do mercado 
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energético, significando que suas escolhas podem afetar dramaticamente a trajetória da 

demanda global de gás natural (HOUSER, BAO, 2013, IEA, 2011b). 

Diante disto, expor-se-á nas subseções seguintes o retrato atual da indústria de 

gás natural chinesa e o papel que o gás não-convencional pode vir a desempenhar neste 

mercado.  

 

7.1.1  Panorama da Indústria de Gás Natural Chinesa 

O consumo chinês de gás natural alcançou 197,3 bilhões de m3 em 2015, um 

aumento de 4,7% em relação ao ano anterior. Em contrapartida, a produção de gás 

natural em 2015 foi de 138,0 bilhões de m3, 4,8% maior do que em 2014 (BP, 2016a). 

Deste modo, para suprir essa diferença e atender à totalidade de sua demanda, a China 

vem aumentando suas importações, tanto por meio de gasodutos, como via GNL. 

O Gráfico 7.1 abaixo apresenta a evolução do consumo e da produção de gás 

natural na China a partir de 1980, assim como as projeções até 2040 (em bilhões de m3). 

 
Gráfico 7.1. Evolução do consumo e produção de gás natural na China. 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados de BP Statistical Review of World Energy (BP, 2016a, IEA, 
2015).  
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A partir de 2007, a produção na China passou a ser insuficiente para suprir a 

demanda interna, o que levou o país a se tornar um importador líquido de gás natural. 

Vários terminais de regaseificação entraram em operação desde 2006 e 

viabilizaram o início das compras de GNL, inicialmente da Austrália e, depois, de um 

conjunto variado de países.  

Desde então, o crescimento na comercialização de GNL tem sido significativo: 

somente em 2010 houve um aumento de cerca de 60% em relação a 2009, e em 2014 

um crescimento de cerca de 11% em relação a 2013. Em 2015, o volume 

comercializado se manteve, com as importações alcançando 26,2 bilhões de m3 (BP, 

2016a). 

As importações chinesas de GNL desde seu início, em 2006, assim como por 

meio de dutos, iniciadas em dezembro de 2009, são mostradas no Gráfico 7.2 abaixo. 

 

 Gráfico 7.2. Evolução das importações de GNL na China. 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados de BP Statistical Review of World Energy (BP, 2016a). 

 

A perspectiva é que as importações chinesas de gás natural se tornem ainda 

maiores nos próximos anos, à medida que o aumento das necessidades internas de gás 

não seja acompanhado pelo aumento da produção nacional. De acordo com as projeções 

de IEA (2015), em 2025 as importações chinesas de gás natural alcançarão 
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Diante do vigoroso aumento esperado da demanda, cuja projeção da taxa de 

crescimento médio é de 6,2% a.a. entre 2012-2040 (IEA, 2015, YANG et al., 2014, 

HOUSER, BAO, 2013), conforme refletido no Gráfico 7.1, o governo chinês tem 

adotado uma série de medidas do lado da oferta, tais como: (i) o estímulo às atividades 

de exploração e desenvolvimento de novas reservas de gás natural, especialmente nas 

regiões nordeste e sudeste do país; (ii) o estímulo à construção de infraestrutura e redes 

de gasodutos; e (iii) a manutenção de boas relações com os países exportadores de gás 

(KANG, 2014, LI et al., 2011). 

Como resultado dos investimentos em exploração, novas reservas provadas 

foram adicionadas e alcançaram 3,8 trilhões de m3 em 2014 (BP, 2016a), conforme pode 

ser verificado no Gráfico 7.3 abaixo, relativo ao período 1980-2015. 

 
Gráfico 7.3. Evolução das reservas provadas de gás natural na China. 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados de BP Statistical Review of World Energy (BP, 2016a). 

 

Em paralelo, apesar de o comprimento da malha de gasodutos atual ser de 
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planejados e já começaram a ser construídos. O governo chinês planeja aumentar sua 
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principais bases de oferta concentradas na parte oeste (EIA, 2015e, ZHU, 2012). 
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O Gasoduto West-East, de propriedade da empresa PetroChina Co., subsidiária 

da estatal CNPC, foi o primeiro duto nacional de grande porte que interconectou as 

principais bacias da região oeste (bacias Tarim, Qaidam e Ordos) com os mercados da 

parte leste do país, especialmente Shangai. Possui 3.843 km de extensão e entrou em 

operação no final de 2009, com capacidade de 12 bilhões de m3/ano, aumentada para 17 

bilhões de m3/ano atualmente (EIA, 2015e, BAI, AIZHU, 2011). 

Para acomodar a produção adicional da Bacia Tarim e as importações de gás 

natural da Ásia Central, foi construído um segundo duto, o Second West-East Pipeline, 

com capacidade de 30 bilhões de m3/ano e 8.700 km, cuja última parte (segmento leste) 

entrou em operação em agosto de 2012 (CNPC, 2016b). Este duto se liga ao Gasoduto 

Ásia Central-China. 

Neste ano também, a companhia CNPC celebrou acordos com investidores 

estatais e privados para cofinanciar o terceiro gasoduto que ligará a região oeste à parte 

leste – Third West-East Pipeline, planejado para iniciar as operações comerciais no final 

de 2015, com capacidade total de 30 bilhões de m3/ano e mais de 5.000 km de extensão. 

Este novo duto também se conectará ao Gasoduto Ásia Central-China e começará em 

Horgos, na província Xinjiang, fronteira com o Casaquistão, no mesmo ponto do 

segundo gasoduto West-East (EIA, 2015e, CNPC, 2016c, SONG, 2012a). 

Há ainda planos de construção do quarto e quinto dutos de ligação oeste-leste, 

após 2015, também com capacidade de 30 bilhões de m3/ano cada um, os quais 

forneceriam gás para as regiões costeiras industrializadas do país e seriam supridos pela 

oferta de gás do Turcomenistão, Uzbequistão e Casaquistão (CNPC, 2016c, BAI, 

AIZHU, 2011). 

A Figura 7.1 a seguir mostra a infraestrutura chinesa de dutos de transporte 

existentes e em construção.   
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Figura 7.1. Infraestrutura de Transporte de Gás Natural na China. 
Fonte: CORBEAU et al. (2012). 

 

Concernente aos dutos internacionais, o principal duto em operação é o 

Gasoduto Ásia Central-China, o qual se inicia na fronteira dos países Turcomenistão e 

Uzbequistão, atravessando a parte central do Turcomenistão e o sul do Casaquistão até 

chegar à China. Este duto possui três linhas em paralelo, com cerca de 1.830 km cada. 

As linhas A e B se tornaram operacionais em dezembro de 2009 e outubro de 2010, 

respectivamente, e sua capacidade conjunta, inicialmente de 5,7 bilhões de m3/ano, 

alcançou 30,0 bilhões de m3/ano no final de 2011 (CNPC, 2016d). 

Já a linha C se tornou operacional em maio de 2014 e, com a finalização das 

instalações de suporte a esta linha no final de 2015, acrescentou 25 bilhões de m3/ano ao 

Gasoduto Ásia Central-China, cuja capacidade total atingiu 55 bilhões de m3/ano, o 

equivalente a aproximadamente 20% do consumo total de gás natural da China (CNPC, 

2016d, EIA, 2015e).  

Em setembro de 2013, o governo chinês assinou acordos intergovernamentais 

com os governos do Uzbequistão, Tajiquistão e Kirguistão para a construção da linha D, 

cuja construção foi iniciada em setembro de 2014. Esta linha prevê a construção de 

1000 km de malha, sendo 840 km fora da China, e capacidade de entrega de 30 bilhões 
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de m3/ano. Quando esta linha entrar em operação, o Gasoduto Ásia Central-China 

alcançará 85 bilhões de m3/ano de capacidade de entrega, o maior sistema de transporte 

de gás natural da Ásia-Central (CNPC, 2016d). 

 Em relação às importações de Myanmar, a CNPC assinou um contrato com este 

país, em março de 2009, para financiar a construção de um gasoduto de cerca de 1.800 

km e capacidade de 12,0 bilhões de m3/ano, para o fornecimento de gás dos campos 

offshore da Bacia de Bengal para Kunming, na província chinesa de Yunnan, a partir de 

meados de 2013, data de início da operação do duto (EIA, 2015e).  

Quanto ao gás russo, a GAZPROM e a CNPC assinaram, em outubro de 2004, 

um acordo estratégico de cooperação no setor de gás e, posteriormente, em 2006 e 2007, 

surgiu o primeiro plano concreto para construir gasodutos da Rússia à China, ocasião 

em que quatro projetos de dutos foram considerados (GAZPROM, 2015a, 

HENDERSON, 2011a). 

Em julho de 2009, Rússia e China assinaram então um memorando que definia 

as prioridades desta cooperação, incluindo a oferta do gás russo para os chineses, em 

volumes que variavam entre 30 e 38 bilhões de m3 por ano, a depender se a origem do 

gás fosse os reservatórios da parte oeste ou leste da Sibéria, respectivamente 

(GAZPROM, 2015a, MARES, LARYS, 2012). 

Todavia, até meados de 2014, nenhum destes projetos havia entrado em 

construção, principalmente devido a disputas entre Rússia e China acerca dos preços do 

gás natural, impactando diretamente as expectativas de se iniciar as exportações de gás 

natural para a China em 2015 (EIA, 2015e, MARES, LARYS, 2012, 

HYDROCARBON ASIA, 2010). Ademais, analistas argumentaram que as dificuldades 

nas negociações também estariam relacionadas ao fato de que o gás russo compete 

diretamente com as enormes reservas chinesas de shale gas, muitas das quais a China 

pretende extrair em cooperação com a empresa petrolífera Shell.  

No entanto, as necessidades de ambos os lados, somadas às mudanças 

geopolíticas relacionadas com a crise da Ucrânia, conforme discutido no capítulo 

anterior, guiaram a assinatura do 1º grande acordo entre China e Rússia, em maio de 

2014, para a construção do duto Power of Siberia, que trata da oferta pela Gazprom de 

38 bilhões de m3 de gás, oriundos dos campos do leste da Sibéria (GAZPROM, 2015a, 

PAIK, 2015). 

E, em novembro de 2014, pavimentando o caminho para a assinatura de um 2º 

grande contrato de exportação de gás para a China, foi assinado um memorando de 
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entendimento entre Rússia e China, o qual prevê a construção do projeto da rota oeste – 

duto Altai, com capacidade de oferta de 30 bilhões de m3 de gás por ano (GAZPROM, 

2015b, PAIK, 2015, HENDERSON, 2014). O contrato para a construção deste duto, 

porém, ainda não foi assinado e, atualmente, tal projeto encontra-se postergado, tendo 

em vista o abrandamento do crescimento da demanda de gás natural chinesa 

(SIBERIAN TIMES, 2015). De todo modo, é um projeto de longo prazo que, em breve, 

deverá ser retomado, segundo afirmou o próprio diretor geral substituto da CNPC, 

Wang Zhen (MUKHOPADHYAY, 2015).  

Certo é a que a China está ponderando sua demanda de gás natural projetada 

frente aos custos de diferentes fontes de oferta (EIA, 2015e). Além disso, a dependência 

da importação de gás oriunda dos países da Ásia-Central tem levado o governo chinês a 

buscar manter boas relações com seus principais supridores de gás, como o 

Turcomenistão e o Cazaquistão, e a buscar diversificar suas fontes de suprimento de 

modo a se tornar menos vulnerável a rupturas de um fornecedor específico.  

 Neste âmbito, não apenas as negociações com a Rússia fortalecem essa 

estratégia chinesa, mas também o desenvolvimento da indústria de GNL no país tem 

adquirido cada vez mais importância. 

 

7.1.2  A Indústria de GNL na China 

A diversificação das fontes de suprimento assume, então, um relevante papel na 

garantia de continuidade de abastecimento do país e, para cumprir este objetivo, a China 

tem aumentado o número de seus fornecedores de GNL. Enquanto em 2006 apenas a 

Austrália forneceu GNL para a China, inaugurando a 1ª carga importada por este país, 

em 2015 a China importou GNL de mais de doze países, com destaque para Catar, 

Austrália, Malásia e Indonésia (BP, 2016a). 

O Gráfico 7.4 abaixo apresenta as importações de GNL pela China em 2015, por 

país de origem, em bilhões de m3. 
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Gráfico 7.4. Importações de GNL pela China em 2015. 
Fonte: BP Statistical Review of World Energy (BP, 2015). 

 

Atualmente existem na China treze terminais de importação de GNL em 

operação, cuja capacidade total é de 5.210 milhões de pés cúbicos por dia (cerca de 156 

milhões de m3/dia), oito em construção, com capacidade de 2.845 milhões de pés 

cúbicos por dia (cerca de 85 milhões de m3/dia) e vários outros terminais em 

planejamento (EIA, 2015e). Isto significa que, no curto-prazo, a China aumentará 

significativamente sua capacidade de importar GNL. 

Entre os players do negócio de GNL chinês, é esperado que a estatal Chinese 

National Offshore Oil Company (CNOOC) continue a deter a maior fatia do mercado, 

com a propriedade de aproximadamente 46% de um total previsto de 117,5 bilhões de 

m3/ano, ou seja, 54,0 bilhões de m3/ano da capacidade de regaseificação de GNL da 

China até 2020. Em segundo lugar está a PetroChina, seguida pela Sinopec, que embora 

tenha entrado ‘atrasada’ no negócio de GNL, já assegurou nos últimos três anos cerca 

de 13,1 bilhões de m3/ano em contratos de oferta de GNL de longo prazo com as 

companhias Australian Pacific LNG (APLNG) e Papua New Guinea LNG (PNG LNG) 

(EIA, 2015e, HYDROCARBON ASIA, 2012). Além destas três companhias principais, 

de propriedade estatal, existem outras companhias que também estão se firmando nas 

operações de GNL chinesas, como a empresa BP, que possui e opera conjuntamente o 
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1º terminal de GNL chinês (em Dapeng Bay, Guangdong), a empresa de Singapura 

Pacific Oil & Gas, algumas empresas de Hong Kong, dentre outras chinesas 

(HYDROCARBON ASIA, 2012).    

Em termos de distribuição geográfica, cerca de metade da capacidade de 

regaseificação de GNL chinesa será construída ao longo da costa sul (incluindo as 

províncias Fujian, Guangdong, Guangxi e Hainan), devido à suas vantagens de fácil 

acessibilidade e baixos custos de entrega para os vendedores. Em seguida, está a costa 

leste, que responderá por 35% da capacidade total de regaseificação e a região norte, 

que espera receber 15% das cargas de GNL até 2020 (HYDROCARBON ASIA, 2012).  

Apesar de a companhia CNOOC ser a primeira e mais avançada participante do 

negócio de GNL da China, não existe um padrão claro de monopólio regional, uma vez 

que os terminais existentes e propostos dos três principais players do mercado estão 

distribuídos de norte a sul da região costeira. A corrida para construir terminais de GNL 

está cada vez mais competitiva e é possível observar propostas de construção de 

terminais de GNL muito próximos um do outro, o que ressalta a agressividade das 

petrolíferas em assegurar posições na indústria de gás chinesa.  

Interessa observar que o crescimento nas importações tem colocado as empresas 

chinesas em competição direta pelos carregamentos de GNL com outros importantes 

compradores regionais, como o Japão e a Coréia do Sul, o que incentiva a assinatura de 

termos contratuais mais longos, como os observados nos contratos de longo prazo 

firmados pelas estatais CNOOC e PetroChina70 (EIA, 2015e).  

Por outro lado, o comissionamento de novos terminais de importação tem 

permitido que a China também se torne um player nos mercados de curto-prazo. A 

primeira carga spot de GNL, de 60.000 toneladas, foi comprada de Omã, em maio de 

2007 e, desde então, as importações com contratos de curto-prazo têm crescido – o país 

tem comprado cargas spot anualmente (EIA, 2015e, SHI et al., 2010), refletindo as 

necessidades sazonais de consumo e a falta de capacidade de estocagem.  

Em 2010, cerca de 1,5 milhões de toneladas de oferta de GNL (cerca de 2,1 

bilhões de m3 por ano) já estavam sendo fornecidas sob contratos curtos, com uma gama 

variada de fornecedores, desde Egito e Nigéria até Trinidad & Tobago (HARRIS, 

2011). Desta forma, considerando as restrições atuais de capacidade de estocagem de 

gás na China, o GNL pode ajudar no atendimento de picos de demanda (peak shaving). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
70 PetroChina é uma subsidiária da companhia estatal chinesa China National Petroleum Corp. (CNPC). 
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 A China também possui um pequeno, mas crescente número de projetos de GNL 

domésticos (small-scale LNG), os quais primeiramente servem para permitir a 

monetização de menores campos de gás remoto, distantes ou incapazes de acessar a 

rede de dutos existente (CHOY et al., 2011, IMS, 2011, SHI et al., 2010). Este GNL 

também atua como uma fonte de oferta flexível, frequentemente disponibilizando gás 

para os mercados antes das importações de GNL internacionais ou do desenvolvimento 

de dutos domésticos (IGU, 2015b, HARRIS, 2011, LIN et al., 2010). No final de 2014, 

a China já contava com mais de 100 plantas de small-scale LNG, cuja capacidade total 

de liquefação instalada estava em torno de 10-15 mtpa (14-21 bilhões de m3 por ano) 

(IGU, 2015b). 

Além disso, a China tem negociado novos contratos de oferta, como a 

participação em projetos de GNL a partir do coalbed methane na Austrália (EIA, 2015e, 

HARRIS, 2011). 

Da mesma forma, os esforços nacionais de exploração e produção devem 

continuar a crescer para atender ao consumo crescente de gás natural e às previsões de 

forte aumento na demanda para os próximos anos, conforme mencionado anteriormente.  

Este conjunto de políticas adotadas para aumentar as fontes de suprimento e o 

acesso a um volume maior de recursos faz parte de uma orientação mais ampla de 

segurança nacional, que vai além dos assuntos de energia. Conforme Zhang (2010), “a 

segurança energética não é simplesmente uma questão de energia ou uma questão 

econômica, ela envolve segurança nacional, interesse econômico estratégico e 

diplomacia”. 

 

7.2.  Política de Segurança Energética Chinesa 

A política externa chinesa utiliza ferramentas de comércio consideradas de 

“poder suave” no que diz respeito ao investimento externo, turismo, educação e ajuda 

econômica, principalmente nos países em desenvolvimento, com o intuito de promover 

a perspectiva não de um jogo de soma zero, mas de uma relação “ganha-ganha” entre os 

países (ITURRE, MENDES, 2010). Na área de energia, o White Paper on Energy, 

publicado pelo governo chinês em 2012, claramente propõe a “cooperação para o 

benefício mútuo” e a intensificação desta cooperação na exploração e utilização de 

energia (GOV.CN, 2012). É, pois, dentro desta orientação que o governo tem buscado 

atuar em sua estratégia geopolítica de energia. 
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A crescente necessidade de recursos energéticos tem levado companhias 

chinesas, especialmente as companhias de óleo e gás, a buscar negócios em vários 

países de diferentes continentes. Com o aumento dos preços da energia nos anos 2000 e 

a maior competição pelos recursos energéticos, a China passou a dedicar grande 

importância à complementação das compras diretas de óleo e gás (assim como de outros 

minerais ‘estratégicos’) com o controle direto destes recursos pelas companhias 

chinesas, estimulando dessa forma maiores investimentos na aquisição de ativos de 

energia internacionais (BARNES et al., 2011, SHIXUE, 2007).  

Isto ficou mais evidente a partir de 2002, com a estratégia “going out” adotada 

pela China, cujo objetivo era o de aumentar o acesso chinês à produção de petróleo em 

outros países (BARNES et al., 2011). Além disto, uma vez que as companhias estatais 

chinesas esperavam que as receitas domésticas diminuíssem à medida que aumentasse a 

competição no setor e que os recursos domésticos se tornassem mais depletados, estas 

NOCs71 passaram a ver nos ativos estrangeiros oportunidades para fortalecer seus 

balanços e assegurar novas reservas (MARES, 2011).  

Assim, as principais NOCs chinesas CNPC, CNOOC e China Petroleum & 

Chemical Corporation (Sinopec) têm investido pesadamente na aquisição de 

participação acionária em vários projetos estrangeiros de exploração e produção de 

petróleo e gás, assim como em projetos de liquefação de gás natural, ao redor do mundo 

(FRANCISCO, 2013, HOUSER, BAO, 2013). A CNOOC, em particular, diante do 

declínio de produção dos campos offshore, passou a sentir-se pressionada a repor 

reservas e iniciou uma agressiva campanha de aquisições (MARES, 2011). A CNPC foi 

a primeira estatal chinesa a buscar oportunidades de negócios na área de energia em 

outros países, realizando suas primeiras incursões no Peru, em 1992, posteriormente no 

Sudão e no Cazaquistão, em 1994. Em geral, a CNPC tem se concentrado em projetos 

de upstream, como a aquisição de contratos de desenvolvimento de campos de petróleo 

e gás estrangeiros, a Sinopec em projetos que envolvem refinarias e a CNOOC em 

fusões e aquisições de projetos de produção de óleo e gás offshore, mas também tem 

feito avanços no segmento downstream, incluindo projetos petroquímicos (GUO, 2007, 

XU, 2007). Estas empresas também estão buscando oportunidades em projetos de GNL 

estrangeiros. A CNOOC, por exemplo, a fim de garantir a segurança na oferta de GNL, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
71 NOCs são as companhias petrolíferas estatais, na sigla em inglês – National Oil Companies.  
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participa do Projeto de GNL Tangguh, na Indonésia, e do Projeto de GNL North Pars, 

no Irã (SHI et al., 2010). 

Nos últimos anos, contratos bilionários foram assinados com o Irã para 

desenvolver campos de petróleo e refinarias no país (BARNES et al., 2011). A 

Austrália foi o destino mais proeminente em meados dos anos 2000 e, posteriormente, 

seguindo os massivos investimentos na África Subsaariana nos anos 2000, o foco das 

firmas chinesas se voltou para a América do Sul, que recebeu US$ 78 bilhões em 

investimentos externos chineses em 2011 (FRANCISCO, 2013, MARES, 2011). Dados 

recentes mostram também um amplo aumento destes investimentos na América do 

Norte, com um total de capital chinês de US$ 102,4 bilhões no início de 2013 

(FRANCISCO, 2013). 

Todo este programa de investimentos externos está dentro de uma estratégia 

mais geral chinesa conhecida como Going Out Policy, impulsionada desde o início dos 

anos 2000, através da qual o governo chinês busca atrair para o seu território firmas 

multinacionais fortes e levar para fora (ampliando seu escopo de atuação) suas grandes 

companhias nacionais, tomando assim participação ativa nas trocas econômicas e na 

cooperação global, ao mesmo tempo em que busca salvaguardar sua segurança 

econômica nacional. Isto implica que o Estado promoverá “campeões nacionais” e 

embarcará em projetos de investimentos externos, particularmente em exploração de 

recursos naturais (FRANCISCO, 2013).  

Neste âmbito, a segurança energética tem aumentado a importância da política 

externa chinesa e é considerada um fator de transformação nas relações da China com o 

Oriente Médio, Rússia e os países ricos em energia da Ásia Central, África e América 

Latina (FRANCISCO, 2013, ZHANG, 2011). 

Dentro deste contexto, portanto, o gás não-convencional pode vir a ser um 

elemento de mudança no padrão das relações entre os países, baseada historicamente em 

intensa disputa comercial e geopolítica. O acesso a amplos recursos nacionais de gás 

não-convencional, por exemplo, reduz de certo modo os incentivos para a competição 

entre os dois maiores consumidores de gás natural – EUA e China, dando a ambos 

novas oportunidades para diversificar suas fontes de energia. Ademais, também 

contribui para reduzir a dependência dos dois países da oferta de gás natural do Oriente 

Médio. No caso da China, em particular, favorece suas negociações de compra do gás 

natural russo, pois, dependendo da quantidade de recursos de shale gas que se tornem 

efetivamente disponíveis na Ásia e na Europa, a Rússia pode perder participação nestes 
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mercados, o que diminui seu poder de barganha nos contratos de venda de gás natural 

(MARES, LARYS, 2012).  

Em suma, o desenvolvimento nacional do gás não-convencional chinês e a 

participação em projetos de exploração internacionais adquirem importância estratégica 

para a China. 

 

7.3.  Gás Não-Convencional na China: Oportunidades e Desafios 

Após o boom na produção de gás não-convencional nos EUA nos últimos anos, 

o interesse no desenvolvimento dos recursos não-convencionais, tais como o coalbed 

methane e o shale gas, ganhou força na China. Com a intenção de atrair investidores 

estrangeiros com experiência técnica para parcerias na exploração de suas reservas, o 

país iniciou, no final dos anos 2000, investimentos em projetos piloto de produção de 

shale gas, especialmente na Bacia Sichuan (CAINENG et al., 2010, LUO et al., 2010). 

Em novembro de 2009, a China assinou com os EUA um acordo de cooperação, 

chamado “US-China Shale Gas Resource Initiative”, cujo principal objetivo é acelerar o 

desenvolvimento de recursos não-convencionais (WHITE HOUSE, 2009).  

Em junho de 2011, quatro blocos para exploração de shale gas foram licitados 

pela China, com a participação apenas de companhias estatais, das quais saíram 

vencedoras as empresas Sinopec e Henan Provincial Coal Seam Gas Development and 

Utilization Company. Firmas estrangeiras são impedidas de participar dessas licitações 

diretamente, mas podem firmar parcerias com as companhias que obtiverem as licenças 

(IEA, 2012b, IEA, 2012c). É dentro deste modelo que empresas como Shell, Chevron, 

ExxonMobil e DART Energy of Australia participam das atividades de E&P de shale 

gas na China (HYDROCARBON ASIA, 2010).  

A 2ª Rodada de Licitações de blocos de shale gas, ocorrida em 2012, não atraiu 

interesse das maiores companhias petrolíferas nacionais e estrangeiras, pois os blocos 

oferecidos foram considerados de menor importância, o que abriu caminho para que os 

vencedores da maioria desses blocos fossem produtores de carvão, companhias de 

energia elétrica e firmas de energia locais (JIANG, DING, 2014). Como estes 

vencedores possuem menos habilidades para explorar tais recursos, além de limitações 

de capital, é esperado que se associem com as NOCs chinesas e com as grandes 

companhias de óleo internacionais (EIA, 2015e).  

Considera-se que a exploração de shale gas na China está passando pelos seus 

estágios iniciais de desenvolvimento. Até o final de 2014, 450 poços de shale gas 
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haviam sido perfurados (300 de exploração vertical e 150 de produção e perfuração 

horizontal) e, apesar do forte apoio governamental, o crescimento da produção tem sido 

relativamente vagaroso e apenas um campo está produzindo quantidades comerciais de 

shale gas – o campo de Fuling na Bacia Sichuan, operado pela Sinopec, o qual alcançou 

um nível de produção equivalente a 1,3 bilhões de m3 no início de 2015. A perspectiva é 

a de que este campo aumente em oito vezes sua produção de shale gas, para cerca de 10 

bilhões de m3/ano até 2017 (IEA, 2015). 

Nota-se que a exploração e desenvolvimento de recursos petrolíferos na China 

têm sido dominados por empresas de propriedade estatal. Isso ocorre, porque, sob a Lei 

dos Recursos Minerais, apenas companhias controladas pelo Estado podem adquirir 

direitos minerais; ficando as companhias estrangeiras limitadas a parcerias minoritárias 

com entidades estatais e, em alguns casos, a acordos de partilha de produção (IEA, 

2012b, IEA, 2012c). 

Entretanto, os ambiciosos planos chineses para a exploração e desenvolvimento 

de shale gas, e a necessidade daí decorrente de atrair investimentos estrangeiros e ter 

acesso às suas tecnologias de ponta, levou a importantes mudanças, como a 

classificação legal, no final de 2011, do termo shale gas como um ‘recurso mineral’ 

separado dos demais (IEA, 2012b, IEA, 2012c). Isso significa que o tratamento jurídico 

atual que permite às empresas estatais CNPC e Sinopec direitos exclusivos de 

exploração dos recursos de óleo e gás onshore não se aplica ao shale gas, o que pode 

ser interpretado como uma intenção do governo de conceder maior acesso a este recurso 

a outras empresas de propriedade privada.  

Em março de 2012, por exemplo, a Shell se tornou a primeira companhia 

estrangeira a assinar um contrato de partilha de produção para explorar, desenvolver e 

produzir shale gas na China, refletindo a estratégia deste país em usar a expertise 

técnica e operacional estrangeira para monetizar suas reservas de shale gas (SINGH, 

2012). Já é permitido também a companhias estrangeiras participar majoritariamente em 

projetos de coalbed methane (IEA, 2012c). 

Sem embargo, as vantagens detidas pela CNPC e Sinopec, tais como os direitos 

de exploração de blocos de shale gas com geologia e infraestrutura mais favoráveis, sua 

força financeira e posicionamento de amplo alcance na cadeia de valor do gás natural e 

ainda sua significativa experiência no desenvolvimento de tight gas, faz com que, na 

prática, o futuro imediato do desenvolvimento de shale gas na China dependa delas. 

Não obstante, essas empresas também têm buscado fortalecer sua experiência 
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tecnológica relacionada ao gás não-convencional tanto através de investimentos em 

ativos na América do Norte, quanto através de parcerias na China com companhias 

internacionais (IEA, 2015). 

O coalbed methane é atualmente a segunda principal fonte de gás não-

convencional produzida na China, com um volume em torno de 18 bilhões de m3 em 

2015. Em primeiro lugar está o tight gas, cuja produção nesse ano foi de cerca de 30 

bilhões de m3 (EIA, 2016p). 

Em relação ao shale gas, apesar da produção ainda baixa anteriormente 

mencionada, atividades exploratórias têm aumentado nos últimos anos guiadas por um 

programa governamental que visa avaliar a base de recursos existente no país e 

alavancar a exploração e produção de gás não-convencional (IEA, 2012b, IEA, 2012c).  

Para atingir este objetivo, o governo chinês, apoiado pelas parcerias 

internacionais na América do Norte, planeja concluir até o final de 2016 a avaliação 

nacional dos recursos de shale gas, além de construir 19 bases de exploração e 

desenvolvimento na Bacia Sichuan (IEA, 2012b, IEA, 2012c). Outros acordos de 

cooperação para se avançar nas pesquisas exploratórias, incluindo avaliações sísmicas, 

envolvem as companhias de óleo chinesas e grandes petrolíferas estrangeiras, como 

Shell, ConocoPhillips, ENI e Total (JIANG, DING, 2014).  

Estima-se que os recursos tecnicamente recuperáveis chineses de gás não-

convencional estejam em torno de 43,8 trilhões de m3, sendo 31,6 trilhões de m3 de 

shale gas, 9,2 trilhões de m3 de coalbed methane, e 3,0 trilhões de m3 de tight gas, o 

que representa cerca de 7 vezes os recursos tecnicamente recuperáveis de gás 

convencional, os quais estão em torno de 6,3 trilhões de m3 (IEA, 2015). No entanto, as 

características e produtividade dos poços variam amplamente entre os campos de shale 

gas, desafiando a acurácia das estimativas destes recursos no país (EIA, 2015e, EIA, 

2015f, CGTI, 2011). 

Há, portanto, grande incerteza na quantidade de recursos que podem de fato ser 

recuperáveis, tanto do ponto de vista técnico, quanto econômico. Apesar do expressivo 

volume de recursos in place, o rápido desenvolvimento de shale gas na China não é 

garantido: existem importantes e sensíveis questões a serem superadas, para que se 

possa aproveitar todo o potencial do shale e viabilizar sua produção em escala 

comercial. 

JIANG e DING (2014) notam, por exemplo, a existência de diferenças 

significativas entre as reservas de shale gas americanas e chinesas, que podem significar 
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uma grande necessidade de adaptação das tecnologias de perfuração americanas às 

especificações geológicas da China. 

Além dos desafios tecnológicos, os principais desafios a serem vencidos estão 

relacionados à construção e acesso à infraestrutura e ao acesso e uso dos recursos 

hídricos. Outros fatores como a política de preços para o gás natural e o regime fiscal 

também são relevantes no contexto dos estímulos à atividade não-convencional. 

 A Figura 7.2 abaixo apresenta a localização das maiores bacias de shale gas e 

coalbed methane na China. 

 
Figura 7.2. Principais bacias de gás não-convencional na China. 
Fonte: CORBEAU et al. (2012). 

 

Como pode ser verificado, os maiores recursos de gás não-convencional estão 

localizados na região nordeste e noroeste do território chinês. A região nordeste é onde 

se concentram os principais centros consumidores de gás e onde existe infraestrutura de 

transporte construída que liga a parte oeste à parte leste do país, além de outras em 

construção e em planejamento, conforme mostrado anteriormente.  

Assim, dada a proximidade dos mercados consumidores, é de se esperar que os 

recursos gasíferos de gás não-convencional produzidos possam ser escoados às regiões 

consumidoras de modo relativamente fácil. Nas áreas onde inexistam dutos, a malha 

deverá necessariamente se expandir para não representar um gargalo ao 

desenvolvimento do gás não-convencional, como acontece, por exemplo, com o coalbed 
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methane, cuja insuficiência de dutos que interconectem as áreas produtoras aos centros 

consumidores se constitui uma importante restrição ao crescimento de sua produção 

(HYDROCARBON ASIA, 2010).  

Contudo, dado que a expansão da infraestrutura já está acontecendo em algumas 

localidades, ainda que os volumes disponíveis de gás para comercialização excedam a 

capacidade de movimentação nos dutos atuais, não parece haver óbice, do ponto de 

vista da construção de infraestrutura, ao crescimento do mercado de gás natural puxado 

pela produção não-convencional. 

Por outro lado, concernente ao uso da infraestrutura, deve-se destacar que os 

principais dutos de gás natural são de propriedade de petrolíferas estatais, e, nesta 

situação, se o governo objetiva atrair companhias privadas, nacionais ou estrangeiras, 

para atuar no segmento upstream do gás natural não-convencional, é fundamental que 

se garanta a liberdade de acesso à malha de transporte existente, o qual permitirá que as 

companhias novas entrantes escoem seu produto até os consumidores finais, 

viabilizando a comercialização do gás não-convencional, sem precisar arcar com os 

pesados custos de investimento em nova infraestrutura de transporte.  

O livre acesso à rede de transporte de gás permanece um elemento de grande 

incerteza para os produtores independentes de gás não-convencional, pois sem uma 

política de acesso, as corporações nacionais podem usar seus monopólios sobre à malha 

de transporte para influenciar seu poder de barganha no que tange aos preços praticados 

pelos produtores locais e privados de gás natural (YANG et al., 2014).  

O acesso a terceiros interessados no uso do duto tem sido frequentemente uma 

condição essencial para a reforma de preços no atacado e para fornecer os incentivos 

necessários à produção doméstica e à competição dos grandes consumidores. Além 

disso, para se assegurar um acesso não-discriminatório, a experiência dos países da 

OCDE mostra que é crucial a existência de uma separação efetiva entre a gestão e 

contabilidade dos monopólios naturais, de um lado, e a oferta e comercialização de gás, 

do outro72 (IEA, 1998).  

No que se refere ao regime fiscal, desde o 12th Five-Year Plan há a previsão de 

concessão aos produtores de gás não-convencional de incentivos fiscais favoráveis 

(subsídios), taxas preferenciais e prioridade no uso da terra (CASEY, KOLESKI, 2011). 

E, concernente à política de preços para o gás natural, este mesmo Plano estabeleceu 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
72 Este tema está tratado com mais detalhes no capítulo 3 e também no Anexo I desta Tese. 
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que o mecanismo de precificação do shale gas passaria a ser orientado pelo mercado, 

em um claro sinal de que será possível a cobrança de preços maiores na ponta da cadeia, 

ou seja, aos usuários finais, diferentemente do modelo atual de preços controlados 

(CASEY, KOLESKI, 2011).  

Essa mudança nos critérios de formação de preços para o shale gas reflete 

nitidamente o intuito de atrair novos agentes produtores para a atividade não-

convencional no país. De todo modo, a prática de preços livre para o gás não-

convencional pode não ser suficiente para encorajar seu desenvolvimento, a menos que 

as companhias tenham acesso justo ao mercado. 

Somado à ausência de um regime de acesso de terceiros à infraestrutura, outro 

importante desafio ao desenvolvimento doméstico dos recursos de shale gas é a 

disponibilidade dos recursos hídricos necessários às operações de fraturamento 

hidráulico (CGTI, 2011).  

Por suas características geográficas, a China não é um país com elevada 

disponibilidade de água e algumas regiões enfrentam grandes limitações na oferta deste 

recurso. De fato, a China enfrenta os mais severos e complexos desafios relacionados à 

água, que não são observados em quase nenhum outro lugar do mundo. De acordo com 

GLEICK (2008), os recursos hídricos chineses estão sobrecarregados: são utilizados de 

forma ineficaz e excessivamente contaminados por resíduos humanos e industriais, de 

modo que vastas extensões de rios estão perdendo sua fauna, os lagos são fossas de 

resíduos, os aquíferos subterrâneos estão sendo utilizados de forma insustentável, 

incontáveis espécies de vida aquática foram extintas e os impactos adversos na saúde 

humana e nos ecossistemas são generalizados e crescentes. Ainda, as bacias 

hidrográficas mais importantes do país sofrem poluição grave e três centenas de milhões 

de pessoas não têm acesso à água potável. A desertificação, agravada pela retirada 

excessiva de águas superficiais e subterrâneas, é crescente no norte da China. 

Dado este quadro, pode-se compreender quão delicado é o problema da água na 

China, de forma geral. Em particular, importa observar como este problema se relaciona 

com o desempenho da atividade de shale gas no país, isto é, se as áreas com potencial 

de recursos de shale gas são providas ou não com recursos hídricos próximos. 

A Figura 7.3 abaixo apresenta as regiões com acumulações de shale gas e as 

regiões que se deparam com restrições de acesso à água.  
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Figura 7.3. China: áreas com depósitos de shale gas e com restrições de oferta de água.  
Fonte: MEDLOCK, HARTLEY (2011). 

 

A partir do mapa, percebe-se que as bacias Ordos e de Songliao, localizadas na 

região norte/nordeste da China são as que encontram melhores condições de acesso à 

água, enquanto as bacias de Sichuan, Tarim, Junggar e Bohai se deparam com restrições 

de recursos hídricos.  

A disponibilidade de água pode vir a ser um dos principais obstáculos ao 

desenvolvimento do gás não-convencional na China, particularmente na região norte e 

oeste, onde não apenas a água é escassa, como também os volumes disponíveis muitas 

vezes já estão deslocados para atendimento às necessidades urbanas e de agricultura. 

Deste modo, para a realização das operações de fraturamento hidráulico, os 

elevados volumes de água necessários devem ser transportados desde outras 

localidades, eventualmente distantes, o que pode encarecer ou mesmo inviabilizar a 

produção em determinadas regiões. 

Assim sendo, as previsões do governo chinês quanto à produção de elevados 

volumes de shale gas eventualmente se mostrarão superestimadas, já que uma das 

principais bacias de shale do país – a Bacia Sichuan, onde estão sendo realizados vários 

projetos piloto, se encontra em área de restrição hídrica. 
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Por razões de segurança energética, no entanto, o governo chinês pode entender 

válido arcar com os altos custos da gestão da água utilizada na produção de shale gas, 

desde a sua obtenção, transporte, até o despejo final, ainda que estes custos afetem a 

economicidade dos projetos. 

Outro aspecto relevante a ser considerado é a preocupação com a contaminação 

dos lençóis freáticos, bem como com o possível despejo de água imprópria, resultante 

das operações de fraturamento, em corpos de água de superfície, conforme exposto no 

capítulo 3. Estas questões ambientais, tratadas previamente, têm fragilizado em vários 

países as argumentações a favor da exploração e produção de shale gas. Todavia, como 

a China possui uma estrutura regulatória e de tomada de decisões altamente 

centralizada, e dada a alta prioridade dirigida ao desenvolvimento econômico e 

industrial, projetos de gás não-convencional se deparam com obstáculos menores –  

decorrentes de preocupações ambientais – do que aqueles enfrentados pelos EUA e 

Europa.  

Sem embargo, há o entendimento de que o arcabouço regulatório chinês está 

evoluindo e, futuramente, pode ser capaz de afetar o ritmo de desenvolvimento destes 

projetos em diferentes aspectos, não apenas em relação às restrições ambientais, mas 

também com respeito à difusão das avançadas tecnologias e ao desenvolvimento de 

infraestrutura (IEA, 2012b, IEA, 2012c). 

A medida na qual o governo atuará para superar os obstáculos acima apontados é 

que ditará, em última análise, o ritmo em que a China conseguirá realizar o potencial de 

desenvolvimento de seus recursos de shale gas.  

 

7.4.      Formação dos Preços do Gás Natural na China 

De modo geral, em que pese sua transição para uma economia de mercado, a 

China ainda fornece, em maior ou menor grau, subsídios aos preços de derivados de 

petróleo, gás natural, carvão e energia elétrica. Décadas de subsídios para o setor de 

energia serviu como estímulo à demanda desses insumos energéticos e criou uma 

economia baseada em alta intensidade energética – quantidade de energia necessária 

para gerar PIB adicional –, a qual o governo pretende reduzir até 2020, conforme 

comentado anteriormente (TRONER, 2011). 

No caso dos derivados de petróleo, os preços foram, tradicionalmente, mantidos 

abaixo da média dos níveis asiáticos. Alguns produtos tinham apenas em parte seus 

preços controlados, permitindo a precificação a mercado em determinados setores. Por 
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exemplo, os preços do gás liquefeito de petróleo (GLP) dos campos de gás onshore ou 

das refinarias eram, e ainda permanecem, controlados, mas o GLP importado ou dos 

campos de gás offshore poderiam ser vendidos a preços de mercado (EIA, 2015e, 

TRONER, 2011).   

Contudo, desde a crise internacional iniciada em 2008, a formação dos preços 

dos derivados na China tem apresentado sinais de reversão. Em 2009, o governo chinês 

lançou um imposto sobre os combustíveis e iniciou uma reforma nos preços dos 

derivados domésticos em uma tentativa de aproximar estes preços dos preços 

internacionais do óleo cru (EIA, 2015e, IEA, 2012b). 

O sistema de precificação do governo chinês se baseava basicamente em um 

mecanismo que estabelecia um piso e um teto ligado aos preços mundiais através do 

mercado spot de Cingapura. Isto permitia à Comissão Nacional de Reforma e 

Desenvolvimento (NDRC, da sigla em inglês) ajustar os preços no varejo quando o 

movimento médio dos preços do óleo cru importado variava acima de 4% do limite 

mínimo e máximo estabelecido (dentro de 22 dias consecutivos de trabalho para o diesel 

e a gasolina) (EIA, 2015e, IEA, 2012b).  

Entretanto, os mecanismos eram muito lentos para responder a variações nos 

preços mundiais e, frequentemente, não refletiam completamente o impacto destas 

variações. O governo preferiu manter estes mecanismos a enfrentar um movimento de 

insatisfação popular e aumento de inflação, dois possíveis impactos de uma quebra no 

sistema de piso/teto de preços (TRONER, 2011). Assim, o controle de preços manteve, 

e em parte ainda mantém, a China fora de sincronia com os preços internacionais do 

petróleo, tanto os mais altos, quanto os mais baixos.  

Todavia, em 2012 o governo chinês começou a reagir mais rápido com os 

ajustes nos preços: a NDRC aumentou os preços dos derivados duas vezes no início 

deste ano, aos níveis mais altos já registrados, e reverteu essa tendência ao cortar os 

preços três vezes (totalizando cerca de 14% de redução) em meados de 2012, a fim de 

acompanhar a queda nos preços internacionais do petróleo e a desaceleração econômica 

mundial (IEA, 2012b). 

Concernente ao gás natural, seus preços também são administrados pelo governo 

central chinês. A fim de incentivar a construção de infraestrutura de transporte, o 

governo manteve um regime de preços baseado nos custos dos serviços – cost-plus, o 

qual, como discutido no capítulo 2, considera os custos de aquisição do produto 
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(commodity mais transporte) e garante uma taxa mínima de retorno sobre o capital, 

estimulando, deste modo, os investimentos em ativos fixos. 

O regime de preços para o gás doméstico chinês compreende três elementos 

(HIGASHI, 2009, CORBEAU et al., 2012):  

(i) o preço na saída da planta, que é baseado principalmente no custo de 

produção do gás natural (custo na boca do poço + custo de tratamento + 

custos financeiros e impostos) somado à margem dos produtores (taxa 

interna de retorno de 12% a.a.); 

(ii) a tarifa de transporte, que é baseada nos custos de construção e operação do 

duto somada à uma margem apropriada (taxa interna de retorno de 12% a.a.), 

incluindo a variação do fator distância de cada fonte de gás para cada city-

gate; e 

(iii) o preço ao usuário final, o qual considera o custo de distribuição, o preço dos 

combustíveis alternativos e outros fatores de política de mercado. 

 

Enquanto os dois primeiros elementos estão sob controle do governo central, o 

terceiro elemento está sob controle dos governos locais de cada província. 

O preço na saída da planta e a tarifa de transporte compõem o preço no city-gate. 

Esses preços são fixos e podem ser reajustados em até 8% (embora muitas vezes o 

aumento de preços seja implementado ad-hoc e estabelecido acima deste percentual) 

(HIGASHI, 2009). 

A forma como o modelo de precificação cost-plus é adotado pelo governo chinês 

usualmente resulta em preços do gás doméstico mais baratos vis-à-vis os preços 

internacionais e também quando comparado ao carvão. Desta forma, o governo falha ao 

não enviar os sinais de mercado corretos em termos de desenvolvimento do segmento 

upstream e de sensibilidade da demanda. Como a China, até 2006, era autossuficiente 

em gás natural, esse regime de preços foi sustentável, mas com o início das importações 

de GNL e o expressivo crescimento esperado nas importações, tanto de GNL, quanto 

via dutos, a forma de aplicação do modelo cost-plus na China começou a ser contestada.  

Vale registrar que a utilização do modelo cost-plus em si não leva 

necessariamente a preços baixos, ao contrário, resulta mais frequentemente em preços 

altos, devido à fixação de altas taxas internas de retorno dos projetos, o que, por sua 

vez, é consequência da assimetria de informação existente entre governo/reguladores e 

firma regulada. Na ausência de informações mais fidedignas sobre as atividades da 
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firma, e as verdadeiras funções-custo com que a firma se depara, o governo (regulador) 

tende a atuar de forma mais leniente, permitindo que a firma se aproprie de um retorno 

maior do que o justo e razoável, levando à cobrança de tarifas mais altas e também 

incentivando o sobreinvestimento em capital, efeito conhecido como Averch-Johnson, 

conforme visto no capítulo 3 (PINDYCK, RUBINFELD, 2002, LAFFONT, TIROLE, 

1993).  

Este não é o caso do modelo utilizado na China, onde as taxas internas de 

retorno são estabelecidas em um baixo nível. De fato, com o controle de preços 

exercido pelo governo (que também serve aos propósitos de controle da inflação), os 

preços do gás natural são mantidos abaixo dos próprios custos, gerando perdas para os 

produtores locais e importadores. A PetroChina, por exemplo, em 2011 declarou perdas 

de US$ 3,3 bilhões com importações via gasoduto do Turcomenistão e de GNL (SONG, 

2012b).  

Por conta das perdas geradas e à medida que a demanda de gás e a dependência 

das importações se tornaram cada vez maiores, as companhias petrolíferas estatais 

aumentaram a pressão por reformas nos preços do gás natural (KWOK, 2012). 

 

7.4.1. Reformas no Modelo de Precificação do Gás Natural 

Desde 2004, pequenas mudanças na forma de estabelecer os preços do gás 

natural começaram a ser implementadas na China, mas de modo ainda bastante 

cauteloso. Em dezembro desse ano, a China firmou seu primeiro contrato de compra e 

venda de GNL de longo-prazo. Em 2005, permitiu-se pela primeira vez que os preços 

do gás na boca do poço fossem estabelecidos por negociação, embora o preço 

negociado estivesse sujeito a um teto de 10% sobre o preço de referência estabelecido 

pelo governo. Nenhum patamar mínimo foi estabelecido. Os preços do gás no atacado 

foram também indexados aos preços ponderados de uma cesta de energéticos substitutos 

que incluía óleo cru, gás liquefeito de petróleo e carvão (KWOK, 2012). 

Em 2006, as tarifas de transporte de gás foram, também de forma inédita, 

calculadas para incluir cobranças referentes à capacidade e à movimentação nos dutos. 

Tendo reconhecido a escassez dos recursos gasíferos, o governo central emitiu, em 

2007, orientações aos governos locais para estimular o consumo de gás natural nas 

residências, ao mesmo tempo em que deveriam restringir o consumo de gás pelos 

segmentos industrial, geração elétrica e projetos petroquímicos, os quais eram os 

maiores consumidores chineses de gás natural (KWOK, 2012). 
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Nesse ano de 2007 e no ano seguinte, duas normas regulatórias foram 

introduzidas: a Lei de Energia e a Lei de Conservação de Energia, as quais se aplicavam 

ao gás natural e outras fontes primárias de energia e definiam a criação de uma 

‘administração da energia’, isto é, o estabelecimento de um mecanismo de preço 

orientado pelo mercado e de reservas estratégicas de energia, conforme as metas de 

longo prazo do governo chinês (KWOK, 2012). 

Em 2010, as reformas foram retomadas: o Conselho de Estado declarou a 

criação da Comissão Nacional de Energia, cujos membros incluíam representantes de 

várias agências governamentais e da NDRC, cuja função era a de formular uma política 

energética global para o país, abrangendo a regulação de preços do gás onshore na boca 

do poço. 

Assim é que desde o início das primeiras importações de GNL pela China, em 

2006, os níveis de preços do gás doméstico onshore têm sido alterados através de uma 

série de elevações. Em meados de 2010, por exemplo, o governo permitiu o incremento 

do preço do gás na boca do poço em cerca de 25%, para US$ 4,7/MMBtu (SONG, 

2012b), marcando a transição para uma nova política de preços, mais baseada em 

critérios de mercado. Vale dizer que estes preços ainda são menores do que os preços do 

GNL importado, cujo valor foi de US$ 8,3/MMBtu em julho de 2011 (CHOY et al., 

2011). Em comparação com os preços do GNL praticados na Bacia do Pacífico, a 

diferença é ainda maior: contratos firmados pelo Japão em 2012 adotaram preços de até 

US$ 18,0/MMBtu (FESHARAKI, 2012) e, na média de 2014, estes preços estiveram 

em torno de US$ 16,3/MMBtu . 

Apesar da diferença ainda existente entre os preços do gás doméstico e o 

importado, as revisões que foram colocadas em prática na metodologia de formação dos 

preços do gás natural deveriam permitir aos poucos que o gás importado, que era mais 

caro, fosse precificado nos city-gates chineses em níveis que refletissem melhor os 

verdadeiros custos econômicos deste produto, o que levaria a um aumento médio de 

preços aos usuários finais (HARRIS, 2011). 

De fato, em dezembro de 2011, a NDRC anunciou um esquema piloto de 

reforma nos preços do gás natural. O novo esquema, introduzido em base experimental 

nas províncias de Guangdong e Gaungxi, alterou a metodologia de precificação baseada 

nos custos da produção (cost-plus) para uma metodologia baseada no preço do 

combustível alternativo (abordagem netback), e foi aplicada ao gás produzido nos 
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campos terrestres da China e ao gás importado via dutos (EIA, 2015e, KWOK, 2012, 

SONG, 2012b). 

Este mecanismo utiliza uma cesta de preços de óleo combustível de alto teor de 

enxofre e de gás liquefeito de petróleo importados, comercializados em Shangai, na 

razão de 60:40, respectivamente. O preço do gás natural no city-gate é, então, 

estabelecido em 90% do preço de mercado da cesta, a fim de encorajar o uso do gás 

natural ao invés do carvão (EIA, 2015e, SONG, 2012b) e o plano é ajustá-lo a cada 

semestre de acordo com as mudanças nos preços dos referidos combustíveis substitutos.  

Este esquema de precificação cobre o gás natural importado via dutos, a maioria 

das fontes de gás domésticas onshore e o GNL importado que é movimentado através 

dos dutos de transporte. 

Na prática, esse mecanismo funciona como um teto de preços, abaixo do qual 

compradores e vendedores podem negociar a comercialização. Alguns especialistas 

argumentam que, embora seja considerado um avanço na metodologia de preços, tal 

esquema de reforma falha ao não considerar o verdadeiro concorrente do gás natural na 

geração de eletricidade, que é o carvão, e não os derivados de petróleo (CORBEAU et 

al., 2012). Por outro lado, outros especialistas argumentam que, no mercado chinês, a 

penetração do gás natural para geração de eletricidade ainda é pequena (18%), ao 

contrário do setor industrial (34%), no qual os principais substitutos do gás são de fato 

os derivados de petróleo (CHOY et al. 2011, ZHAOFANG, 2010). Talvez, o importante 

aqui seja considerar qual é o substituto marginal do gás e não seu substituto médio.  

Esta foi a primeira vez que o país estabeleceu preços do gás natural indexados 

aos preços dos derivados de petróleo. As estatais petrolíferas chinesas aguardam que 

esta metodologia de indexação ao óleo, amplamente adotada na Europa, seja estendida a 

outras regiões (SONG, 2012b).  

Já os preços do gás não-convencional, tais como shale gas, coalbed methane e 

coal to gas, e do GNL importado vendido nos terminais para distribuição local podem 

ser negociados livremente entre o produtor e o distribuidor, não estando sujeitos à 

regulação, o que ajuda a estimular o desenvolvimento das fontes não-convencionais. 

A reforma criou duas categorias de preços, uma para a demanda existente 

baseada no consumo de 2012 (categoria 1) e outra para a demanda de gás incremental 

acima dos níveis de 2012 (categoria 2). O NDRC elevou os preços médios em cerca de 

15% para todos os consumidores não residenciais da categoria 1 e o teto de preços 

médios no city-gate para os consumidores da categoria 2 foram estabelecidos em cerca 



202 
!

de US$ 3,7/MMBTU acima dos preços da categoria 1. Em setembro de 2014, a China 

iniciou a 2ª fase das reformas ao aumentar os preços para a categoria 1 em cerca de 

20%, enquanto manteve o teto de preços para os consumidores da categoria 2. Ao 

mesmo tempo, o governo chinês estabeleceu preços de mercado para todo o GNL 

importado, shale gas, coalbed methane, e coal to gas, mesmo para os volumes 

transportados através da rede de dutos de transporte de longa distância (EIA, 2015e). 

Essa política permite que os vendedores comercializem diretamente com os 

compradores através de acordo de compra e venda independentes. 

Uma importante meta das reformas é liberalizar e deixar o mercado decidir os 

preços do gás natural na boca do poço, ficando o governo apenas com a supervisão das 

tarifas de transporte e distribuição (IEA, 2012b). 

Na 3ª fase da reforma, introduzida em abril de 2015, o governo combinou os 

preços das duas categorias em um preço único, reduzindo o preço para a demanda 

incremental e aumentando o preço para a base de consumidores existente. No geral, os 

preços médios do city-gate aumentaram em mais de 36% entre o período anterior ao 

início das reformas de 2013 e a terceira fase em 2015. A China também pretende 

introduzir uma precificação mais baseada nos valores de mercado para os consumidores 

residenciais, mas tais diretivas ainda não estão claramente definidas (IEA, 2015). 

Não obstante a reforma de preços colocar a China em um caminho mais 

orientado pelo mercado, ainda que outros tipos de indexação venham a ser usados (que 

reflitam os verdadeiros concorrentes do gás natural, além de diferenças regionais), tais 

reformas ainda não direcionam o país para um caminho mais ambicioso de 

estabelecimento de um mercado spot (CORBEAU et al., 2012). 

Para um mercado spot se firmar, o governo chinês necessitaria promover passos 

adicionais, incluindo mudanças institucionais, tais como a ampla desregulamentação de 

preços no atacado, a separação das atividades de transporte e comercialização de gás 

natural e a permissão de escolha do fornecedor, pelo menos para os grandes 

consumidores de gás natural. Do ponto de vista estrutural, é necessário ainda 

capacidade suficiente da malha de transporte, acesso transparente, número de 

participantes grande o bastante para possibilitar a competição e o envolvimento de 

instituições financeiras (CORBEAU et al., 2012). 

Se, por um lado, a mudança nos preços aumenta o custo para o consumidor e 

para as indústrias, as quais terão que avaliar a competitividade do gás frente aos seus 

principais substitutos, por outro, estimula os investimentos no segmento upstream 
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chinês, atraindo parcerias com empresas internacionais para o aumento da produção 

doméstica, e, eventualmente, beneficiando o setor de bens e serviços.  

Diante do exposto, à medida que os projetos piloto de reforma se disseminem 

para outras regiões do país, é possível que os preços do gás natural produzidos onshore 

e importado via dutos aos poucos deixem de ser controlados pelo governo chinês. Estes 

preços, como sinalizado, poderão caminhar no sentido de maior indexação aos preços 

internacionais do petróleo.  

Isto é característico de indústrias de infraestrutura ainda em amadurecimento, 

que, a princípio, apresentam forte intervenção estatal e têm suas tarifas muitas vezes 

usadas como instrumentos de políticas públicas. Como frequentemente observado, as 

tarifas de serviços de utilidade pública são mantidas artificialmente baixas, não apenas 

para contribuir com a universalização do acesso, mas também para fins de contenção de 

pressões inflacionárias. 

Posteriormente, o desenvolvimento industrial leva muitos governos a adotar 

mecanismos tarifários mais relacionados a critérios de mercado, com a indexação aos 

preços dos produtos substitutos. Ou seja, a precificação pela ótica do produtor é então 

superada pela ótica do consumidor, conhecida como netback: o preço do gás natural é 

firmado no nível de preços de seus substitutos.  

Este é o estágio que a China está começando a trilhar e que a Europa trilha há 

cinquenta anos. Em um nível de maturação completa do mercado, onde só estão as 

economias dos EUA e do Reino Unido – mercados liberalizados na década de 1970 e 

1980, que possuem acesso a diferentes fontes de gás natural e cujas redes de transporte 

e estocagem já foram amortizadas – os preços são estabelecidos em sua maior parte em 

base spot, respondendo às forças de oferta e demanda. 

A preocupação do governo chinês em aumentar a atratividade dos preços do gás 

natural demonstra o papel cada vez mais importante que o gás está assumindo no 

atendimento às necessidades energéticas da China. A viabilização da produção 

comercial de shale gas poderá acelerar essa tendência, ao ajudar o país a equilibrar o 

balanço entre oferta e demanda do produto, sendo mais uma fonte de oferta em um 

contexto de elevado consumo atual e futuro. Deve-se registrar, todavia, que, como não 

existem firmas pequenas atuando na produção de gás natural da China, como foi 

observado na produção não-convencional americana, o ritmo de desenvolvimento do 

shale gas nesse país será determinado, isto sim, pelas estratégias empresariais das 

NOCs chinesas. 
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O próximo capítulo analisará, portanto, os impactos do desenvolvimento dos 

recursos não-convencionais sobre a tendência de globalização da indústria gasífera e 

sobre a convergência da relação de preços petróleo-gás natural a partir da investigação 

de linhas narrativas construídas com base na metodologia de storylines, conforme 

apresentado no capítulo 2.  
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CAPÍTULO 8 – STORYLINES  
A partir da análise da indústria de gás natural nos mercados selecionados anteriormente, 

este capítulo discute de que forma o potencial de desenvolvimento do gás não-

convencional nestes mercados afeta as perspectivas de globalização da indústria de gás 

e a relação de preços petróleo-gás natural. Aqui estão construídas as linhas narrativas, 

conforme proposto no capítulo 2, com os dois vetores de análise: tendência de 

globalização ou não dos mercados regionais de gás natural e convergência ou 

divergência dos preços do petróleo e do gás natural. Para cada mercado gasífero é 

verificado qual dos quatro diferentes cenários elencados está mais aderente com suas 

perspectivas de desenvolvimento. Ao final, é tecida uma conclusão geral com um 

enfoque mundial. 

 

8.1.  Mercado Americano de Gás Natural 

8.1.1 Impacto do Gás Não-Convencional sobre a Relação de Preços Petróleo-Gás 

Natural 

Conforme abordado no capítulo 3, a formação de preços do gás natural nos EUA 

é baseada na precificação nos hubs e responde ao balanceamento das condições de 

oferta e demanda na indústria gasífera. Isto é, a escassez ou os excessos de oferta de gás 

natural no mercado americano são rapidamente retratados nos mecanismos de preços. 

Assim, este é o mercado onde a produção de gás não-convencional mais impacta 

a relação de preços petróleo-gás natural, justamente porque os excessos de produção de 

gás rapidamente se refletem em pressão de baixa sobre seus preços no mercado 

americano. 

E isto é o que tem sido observado desde que a curva de produção de gás 

americana sofreu uma forte reversão em meados dos anos 2000. Como visto, o boom de 

produção do gás não-convencional nos EUA levou a uma brusca mudança de paradigma 

na indústria gasífera deste país, que deixou de ser um dos maiores importadores 

mundiais de gás (EIA, 2016i, EIA, 2016q) para se tornar um potencial exportador de 

GNL, e seus efeitos alcançaram direta e indiretamente os principais mercados regionais 

de gás natural. 

Os baixos preços do gás natural estimularam o contínuo aumento de sua 

demanda nos EUA, conforme retratado no Gráfico 8.1 abaixo, referente ao período de 

2005 a 2015. 
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Gráfico 8.1. Evolução do consumo, produção e preços do gás natural nos EUA. 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados de BP Statistical Review of World Energy (BP, 2016a) e EIA 
(2016b). 

 

O crescimento da demanda nos últimos anos foi mais acentuado no segmento de 

geração elétrica (que deslocou o consumo do carvão e do óleo combustível residual) e 

no segmento industrial, principalmente nas indústrias intensivas em energia e naquelas 

que utilizam gás natural como matéria-prima (EIA, 2016h).  

Em 2015, a geração de eletricidade a partir do gás natural alcançou o maior nível 

já registrado e, em abril deste ano, ultrapassou a geração à carvão em base mensal pela 

primeira vez na história, o que se repetiu nos meses de julho a outubro (EIA, 2016r). Ao 

mesmo tempo, a expectativa é a de que o consumo de carvão no setor elétrico em 2015 

e 2016 sejam os menores de toda a série histórica (EIA, 2016n, EIA, 2016r). 

Uma vez que o uso do gás natural na geração elétrica gera menores emissões de 

dióxido de carbono do que o uso do carvão, é esperado que o gás natural tenha um 

importante papel na geração elétrica existente a partir de combustíveis fósseis, com 

vistas ao cumprimento do Plano de Energia Limpa – Clean Power Plan – o qual terá 

efeito em 2022 (EIA, 2016h). Esta importância do gás na geração elétrica se dá mesmo 

no contexto de cumprimento das INDCs dos EUA para Consecução do Objetivo da 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, apresentado em 31 

de março de 2015, que contempla a meta estabelecida para toda a economia de reduzir 
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as emissões de gases de efeito estufa em 26%-28% abaixo do nível de 2005 em 2025, 

envidando todos os esforços para reduzir suas emissões em 28% (INDC, 2016, 

GRANDO, 2015). 

De acordo com o caso de referência das projeções anuais publicadas pelo DOE, 

no documento Anual Energy Outlook, estima-se que o consumo total de gás natural no 

setor elétrico, de 2020 a 2030, seja 6 trilhões de pés cúbicos (170 bilhões de m3) maior 

do que no caso em que o Plano de Energia Limpa não seja implementado (EIA, 2016h).  

No que tange aos segmentos de transporte, residencial e comercial, a expectativa 

é a de que o uso do gás natural não contribua de forma significativa para o crescimento 

do consumo até 2040, em virtude do aumento de eficiência dos equipamentos a gás 

natural, como fornos e aquecedores de água, nestes dois últimos segmentos. E, embora 

seja esperado que seu uso no setor automotivo cresça rapidamente, principalmente 

depois de 2030, este apenas representará uma pequena parcela do consumo de gás 

natural (EIA, 2016h, EIA, 2016p).  

Diante disto, a tendência é a de que o gás natural, com elevada oferta e preços 

reduzidos, aumente sua penetração no segmento de geração elétrica e fortaleça a 

competição pelo despacho com as térmicas a carvão. Entretanto, um aumento acentuado 

nos preços do gás natural nos anos de 2020, com aumento de 11% ao ano, e o rápido 

crescimento do uso de fontes renováveis, estimulado pelos créditos fiscais a essa fonte, 

conforme previsto no relatório de curto-prazo do DOE, poderiam contribuir para o 

declínio no uso do gás na geração elétrica entre 2016-2021, o qual segundo o Relatório 

voltaria a aumentar até 2030 (EIA, 2016n). 

Assim é que, internamente, verificou-se que os preços do gás natural nos EUA 

passaram a reagir majoritariamente às condições internas norte-americanas, ao invés de 

a fatores relacionados à indústria do petróleo, gerando, como retratado no capítulo 3, 

um movimento de forte divergência na relação de preços petróleo-gás natural, 

especialmente no período 2008-2014.  

O entendimento de especialistas da indústria é de que os preços no mercado de 

gás americano serão cada vez mais estabelecidos pela curva de custos de sua própria 

produção doméstica e que este preço tem efetivamente se desligado dos impactos da 

formação de preços global (EIA, 2016p, MEDLOCK et al., 2011, SPOMER, 

WALKER, 2010).  

Estima-se que a produção de shale gas, à medida que vá se deslocando para 

campos de maior custo, levará os preços do gás nos EUA para algo em torno de US$ 
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5,0/MMBTU no Henry Hub a partir de 2020 (atualmente, para dados de abril de 2016, 

estão em torno de US$ 1,9/MMBTU) e que o GNL negociado internacionalmente, 

embora possa influenciar os preços no curto prazo, será um tomador de preços no 

mercado americano (EIA, 2016p, EIA, 2016b, SPOMER, WALKER, 2010). Em 

consequência, o crescimento do GNL na Bacia do Atlântico deverá ser bastante 

influenciado pela evolução futura dos custos de seus projetos na região.  

De acordo com EIA (2016p), os preços no Henry Hub têm potencial para afetar 

os preços do gás natural globalmente, através do comércio mundial de GNL. Isso ocorre 

porque, até 2020, quando todos os atuais projetos de liquefação americanos estiverem 

completos, os Estados Unidos deterão a terceira maior capacidade de exportação 

mundial (depois do Catar e da Austrália). Reforça este argumento o fato de que quase 

80% dos volumes de GNL a serem exportados pelos EUA, relacionados aos projetos 

atualmente em construção, têm sido contratados sob termos de precificação diretamente 

ligados aos preços no Henry Hub, ou sob um mecanismo híbrido com ligações ao Henry 

Hub (EIA, 2016p). No entanto, conforme será visto adiante, o potencial de os preços no 

Henry Hub afetarem os preços do gás de forma global dependerá, entre outras coisas, de 

sua competitividade e se, de fato, os EUA priorizarão as exportações de gás natural.   

Destaca-se, além disso, a expectativa de que a flexibilidade das cláusulas de 

destino nos contratos de exportação de GNL americanos e a introdução da indexação ao 

hub, se afastando da indexação baseada no óleo, promovam maior liquidez no comércio 

de GNL global e contribuam para o desenvolvimento da indexação de preços e 

comercialização baseada nos hubs também no mercado regional asiático (EIA, 2016p). 

Consequentemente, tais fatores contribuem para um mercado de gás global 

desvinculado do óleo cru. 

As projeções do Departamento de Energia dos EUA são de que os preços do 

petróleo tipo WTI, assim como do Brent, seguirão uma trajetória ascendente nas 

próximas décadas, ficando acima de US$ 100,00/barril a partir do início de 2030 (o 

equivalente a cerca de US$ 19,00/MMBTU), enquanto os preços do gás natural no 

Henry Hub permanecerão estabilizados em torno de US$ 5,00/MMBTU na maior parte 

do período analisado, conforme pode ser visto no Gráfico 8.2 abaixo, o qual contempla 

as projeções até 2040 do Anual Energy Outlook 2016 para estes combustíveis (EIA, 

2016h). 
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Gráfico 8.2. Projeção de preços do Petróleo WTI, Brent e do Gás Natural no Henry 
Hub (em US$/MMBTU) até 2040. 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados de EIA (2016h). 

 

Deste modo, uma vez que os preços do gás natural no mercado americano têm, 

nos últimos anos, obedecido a uma lógica própria, ou seja, têm refletido principalmente 

as condições no mercado interno de gás, ao invés das condições no mercado mundial de 

petróleo, e dadas as expectativas de que esta dinâmica continue a se fortalecer no futuro, 

pode-se dizer que o gás não-convencional nos EUA contribuirá para a divergência de 

preços da relação petróleo-gás natural no mundo. Isto porque, conforme mencionado 

acima, esta divergência se reproduzirá nos demais mercados à medida que aumente a 

liquidez no comércio de GNL global, com o GNL americano, precificado com base nos 

hubs, ou seja, sem indexação ao óleo cru, sendo comercializado e competindo nos 

mercados regionais.  

Isto é reforçado pelo fato de que, paradoxalmente, o gás rico em líquidos 

aumenta a divergência de preços gás-óleo nos EUA. Em um ambiente em que os preços 
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pode ocorrer, ou seja, a contribuição americana no sentido da redução da divergência de 

preços óleo-gás.  

 

8.1.2.  Impacto do Gás Não-Convencional sobre a Globalização da Indústria de Gás 

Natural 

Como anteriormente exposto, o efeito imediato da revolução da produção de gás 

não-convencional nos EUA foi uma grande mudança estrutural na indústria doméstica 

de gás natural, com relevante impacto sobre o modelo de negócios que vinha sendo 

desenhado para a comercialização de gás natural liquefeito, qual seja, o que se baseava 

em vultosos investimentos em aumento de capacidade de regaseificação, dadas as 

perspectivas de contínua e cada vez maior necessidade de importações de GNL para o 

abastecimento interno. 

A crescente robustez do mercado de GNL, no qual os EUA se solidificavam 

como um importante importador global, começou, no entanto, a se deparar com um 

inesperado desestabilizador: os elevados volumes de shale gas disponibilizados no 

mercado norte-americano. Como visto, a oferta foi tão expressiva que reduziu 

drasticamente as importações de GNL pelos EUA. 

Assim, a visão de que o comércio internacional de gás natural, impulsionado em 

grande medida pela demanda americana, se fortaleceria a partir do aumento previsto nas 

trocas comerciais de GNL, que cumpriria o papel de reduzir a distância entre os 

mercados regionais, levando a um movimento maior rumo à globalização da indústria 

gasífera, passou a estar sob ameaça de não se concretizar e, mais do que isso, de sofrer 

um revés desde o estágio que já se tinha alcançado na indústria mundial. 

A expressiva redução nas importações de GNL pelos EUA reafirmou a ideia de 

que se poderia estar diante de um movimento oposto, de recrudescimento da 

regionalização dos mercados de gás. Isso porque, a potencial autossuficiência americana 

na oferta de gás natural a ser atingida com a produção não-convencional reduziria a 

participação deste país como um ator relevante na indústria de GNL, limitando o 

crescimento do comércio envolvendo esta região. 

Previsões recentes das principais publicações internacionais, inclusive, 

corroboram o alcance dessa autossuficiência ao estimarem que o atendimento da 

demanda de longo prazo dos EUA não será mais dependente das importações de GNL 

(EIA, 2016p, IEA, 2015).  
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Vale dizer que, para a sociedade, de forma geral, os excedentes de gás natural no 

mercado interno representam um importante benefício econômico, pois, sendo esse um 

mercado competitivo, os excedentes se traduzem em preços menores para os 

consumidores finais. 

Todavia, face à elevada ociosidade em que passaram a se encontrar grande parte 

das instalações de regaseificação americanas, logo após o mercado ser inundado pelo 

gás natural produzido internamente, e os prejuízos daí decorrentes para os proprietários 

destas instalações, os estímulos, e mesmo a pressão, para se obter autorização para 

converter as plantas de regaseificação em liquefação e, posteriormente, para se exportar 

o gás natural, aumentaram muito. 

Somam-se a isso as substanciais diferenças de preços entre os mercados de gás 

natural norte-americano, europeu e asiático, que servem como um robusto incentivo à 

arbitragem de preços através das exportações de GNL pelos EUA. 

Diante disto, o que se observou foi uma intensificação de solicitações junto à 

FERC e ao Departamento de Energia americano, conforme mencionado inicialmente 

neste Capítulo, para a viabilização das exportações de gás natural. E, no início de 2016, 

foi completada a primeira instalação de liquefação de GNL do terminal de Sabine Pass, 

da empresa Cheniere Energy, possibilitando-a realizar a primeira exportação de 

carregamento de GNL a partir do território americano, em 24 de fevereiro de 2016, com 

destino ao Brasil (EIA, 2016m,!EIA, 2016q).!

Ou seja, houve uma grande inversão na dinâmica deste mercado e as 

expectativas agora são de que os EUA aumentem em 25% suas exportações de GNL no 

período 2015-2040, saindo do baixo patamar de 0,03 trilhões de pés cúbicos (0,85 

bilhões de m3) em 2015, para 2,48 trilhões de pés cúbicos (70,2 bilhões de m3) em 2020, 

e 6,72 trilhões de pés cúbicos (190,2 bilhões de m3) em 2040 (EIA, 2016h). 

Assim, o que se observa é que, ao invés de incentivar o fechamento em si 

mesmo, ou seja, a intensificação da regionalização no mercado americano, o gás não-

convencional poderá estimular os EUA a continuar participando do mercado de GNL, 

agora não mais como importador, mas sim como exportador. E, neste caso, este 

movimento poderá ocorrer com o gás natural indexado ao hub, o que o desvincula do 

preço do óleo cru. Verifica-se aqui, então, um fortalecimento da globalização com 

desvinculação do preço do gás ao preço do óleo, seguindo a dinâmica retratada na 

Storyline A1, conforme apresentado no capítulo 2. 
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Um ponto a ser destacado, desta vez sob o prisma da produção, é que da mesma 

forma que a indústria de GNL foi afetada pelos altos volumes de shale gas produzidos 

no mercado americano, causando o excesso de oferta observado e reduzindo as 

importações de gás na forma líquida por parte deste mercado, é possível que no médio e 

longo prazo o contrário ocorra, isto é, a indústria de GNL afete o desenvolvimento do 

shale gas. Isto porque, considerando as expectativas de que o GNL se torne amplamente 

disponível a preços competitivos (IEA, 2015), juntamente com os baixos preços 

previstos para o gás natural no médio-prazo (EIA, 2016h, IEA, 2015), as companhias 

serão desincentivadas a investir em novos recursos energéticos que requeiram um 

intensivo programa de perfuração, no caso com fraturamento hidráulico, para iniciar a 

fase de produção e baixar os custos (sem garantia de êxito).  

Desta maneira, investimentos no desenvolvimento de gás não-convencional ao 

redor do mundo podem ser atrasados em razão do vigor e dinamismo esperados para a 

indústria de GNL, a menos naqueles países com forte necessidade de segurança 

energética, como China e Índia, por exemplo, os quais devem continuar a direcionar 

investimentos para desenvolver seus recursos internos de hidrocarbonetos, como forma 

de reduzir a dependência do gás importado.  

De todo modo, do ponto de vista do mercado americano, considerando os 

excedentes de oferta de gás gerados domesticamente e as possibilidades de arbitragem 

de preços com sua exportação via GNL, se esta tendência exportadora se confirmar, 

com a efetiva entrada em operação dos projetos de liquefação atualmente em 

construção, conforme apontado em EIA (2016p), o gás não-convencional produzido 

neste país contribuirá para fortalecer a aproximação dos mercados regionais, apoiando, 

pois, uma maior globalização da indústria de gás natural. 

 A análise do mercado americano permite, pois, apontar que o gás não-

convencional produzido nos EUA estimula a configuração de um mercado global de gás 

natural desvinculado do óleo cru e, portanto, fortalece a dinâmica enquadrada na linha 

narrativa do 1º quadrante – Storyline A1, qual seja, a de globalização dos mercados 

regionais de gás natural, com divergência na relação de preços petróleo-gás natural. 

 Tem-se então a seguinte representação esquemática que destaca a Storyline 

referida acima.  
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Figura 8.1. Storyline fortalecida pela dinâmica do mercado de gás americano. 
Fonte: Elaboração própria. 

  

Há que se mencionar, no entanto, que os riscos de esta linha narrativa não 

ocorrer se relacionam em grande medida com uma eventual incapacidade de a produção 

de gás não-convencional ser convertida em GNL para exportação. Isto poderia ser 

causado, por exemplo, por um protecionismo maior à indústria de gás natural americana 

em detrimento de suas exportações, tal qual sinalizado pelo presidente eleito em 

novembro de 2016 nos EUA, Donald Trump. Dado que ainda não há medidas concretas 

neste sentido, tão somente discursos de campanha, este cenário é incerto, mas possível.  

Outra razão que poderia dificultar as exportações de gás é a ocorrência de uma 

demanda interna de gás natural maior do que a prevista, fazendo com que essa produção 

fosse em sua maior parte absorvida domesticamente, com poucos excedentes 

exportáveis. Além disso, as exportações poderiam não se efetivar devido a uma oferta 

de gás insuficiente em razão de uma queda na produção de gás não-convencional, 

gerada por baixos preços do petróleo, que levariam à falta de atratividade econômica na 

exploração dos campos não-convencionais ricos em líquidos. Ao contrário, preços altos 

do óleo cru favorecem a produção de gás rico e, por conseguinte, gera pressão de baixa 

em seus preços, levando à aparente divergência entre estas duas indústrias, conforme 

comentado anteriormente. 
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Ou ainda, poderia ser causado por um possível aumento de custos na cadeia do 

GNL, o que, caso associado a um mercado comprador com excedentes de gás 

disponíveis que pressionam para baixo os preços do GNL, reduziria a economicidade 

dos projetos de conversão das plantas de regaseificação em liquefação nos EUA. Em 

todos estes casos, a produção de gás não-convencional dos EUA, não sendo convertida 

em GNL exportável, permaneceria atendendo apenas ao mercado de gás americano e, 

assim, acabaria por reforçar a regionalização dos mercados de gás natural, uma vez que 

este país, maior produtor e consumidor mundial de gás, estaria fora do comércio 

internacional de GNL. Logo, ter-se-ia neste caso o fortalecimento do cenário 

enquadrado na Storyline A4, de regionalização dos mercados de gás natural com 

divergência de preços óleo-gás. 

 

8.2.  Mercado de Gás Natural Europeu e Russo 

8.2.1. Impacto do Gás Não-Convencional sobre a Relação de Preços Petróleo-Gás 

Natural 

Como visto no capítulo 6, o desenvolvimento do gás não-convencional na 

Europa ainda está em seus estágios iniciais. As perspectivas favoráveis dadas pelo 

elevado volume de recursos estimados neste continente, especialmente de shale gas, se 

deparam com dificuldades para a explotação e desenvolvimento do ponto de vista 

técnico (condições operacionais e de infraestrutura, por exemplo), mas também 

econômico. A economicidade dos poços de shale gas na Europa ainda resta ser mais 

bem avaliada, a fim de que se possa ter maior clareza da oferta que pode ser esperada 

desde essa fonte nos próximos anos. Fatores associados a, por exemplo, restrições 

ambientais, restrições regulatórias de acesso à terra, custo das áreas com potencial 

exploratório, custo da mão-de-obra e dos serviços petrolíferos de modo geral, além dos 

aspectos geológicos que produzem um gás menos rico e/ou fatores de recuperação 

menores podem, por exemplo, conforme discutido no capítulo 6, elevar em demasiado 

os custos do desenvolvimento de shale gas na Europa (WEIJERMARS, 2013, ERNST 

& YOUNG, 2011, GÉNY, 2010, WILLIAMS, PEGGY, 2009). 

De acordo com o previsto pela Agência Internacional de Energia, a contribuição 

do gás não-convencional para a produção total de gás da União Europeia deve 

permanecer modesta até 2040, atendendo a apenas 3% da demanda total, o que, se 

confirmado, levará a que esta fonte pouco agregue para o aumento da liquidez do gás 
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natural no mercado europeu pelas próximas duas décadas, exercendo então muito pouca 

influência sobre os preços deste hidrocarboneto (IEA, 2014).  

Após este período, ou, de outro modo, se a Europa conseguir antecipar o 

desenvolvimento do gás não-convencional em seu território, acrescentando volume à 

sua curva de produção doméstica declinante, este gás poderá seguir o modelo de 

precificação de mercado que tem se tornado cada vez mais comum no mercado europeu, 

estimulando a divergência na relação de preços petróleo-gás natural. Todavia, é também 

possível supor que os produtores europeus, frente aos altos custos envolvidos na 

exploração e produção de gás não-convencional, por questões de segurança requeiram a 

precificação deste gás em contratos de longo prazo com maior parcela indexada ao óleo, 

contribuindo então para a convergência de preços entre este dois energéticos. Qual 

destas forças prevalecerá dependerá em grande medida do quão aquecida e atendida 

estará a demanda europeia por gás natural. Isto é, se a demanda europeia estiver fraca 

ou moderada favorecerá o poder de barganha do comprador, que reivindica pagar preços 

de mercado baseado nas condições de oferta e demanda de gás natural, e, se esta 

demanda estiver de moderada a forte, favorecerá o poder de negociação do produtor, 

que, a princípio, como visto, defenderia a indexação ao óleo como forma de assegurar 

retorno para seus investimentos. 

Sob esta ótica da demanda, é esperado que o consumo de gás na União Europeia, 

após queda registrada desde 2008, aumente apenas suavemente no período 2020-2025 

para então novamente se reduzir, totalizando em 2040 cerca de 466 bilhões de m3. Tal 

previsão configura para o período 2013-2040 uma redução de 5 bilhões de m3 (IEA, 

2015). A maior parte do aumento incremental na demanda de gás será para atender ao 

segmento de geração elétrica, dada a expectativa de crescimento nos preços do CO2 

para US$ 30/tonelada em 2025 e US$ 50/tonelada em 2040 (e a consequente 

necessidade econômica de geração de eletricidade a partir de fontes mais limpas), bem 

como a necessidade de cumprimento das políticas energéticas e climáticas 

estabelecidas, substituindo as térmicas à carvão e a capacidade nuclear (IEA, 2014). 

Neste caso, o gás adicional necessário não estaria deslocando o consumo de derivados 

de petróleo, e sua precificação, portanto, seguiria lógica distinta da precificação do óleo, 

favorecendo a divergência de preços entre óleo e gás.  

Segundo a IEA (2015), o consumo de gás também crescerá no setor residencial, 

principalmente para aquecimento, em substituição ao óleo e ao carvão, e no setor de 

transportes. Nestes casos de substituição aos derivados de óleo, a entrada do gás natural 
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em tais setores favorece a convergência de preços, mas muito fracamente, pois seu 

impacto é pequeno, uma vez que tal crescimento se dará sobre uma base de consumo 

consideravelmente menor. 

Registra-se, todavia, que ainda existe significativa incerteza quanto as 

perspectivas de crescimento da demanda de gás europeia nas próximas décadas. Isto 

porque, diante da adoção de medidas potenciais para reduzir a dependência de 

importações do gás russo, não está certo se haverá uma implementação completa das 

políticas de energia e clima estabelecidas pela União Europeia até 2030, o que 

eventualmente pode frear qualquer aumento da demanda de gás na Europa. 

Outro fator importante a ser considerado é o gás não-convencional de origem 

americana, cuja produção excedente tem pressionado às autoridades do país a autorizar 

a conversão de plantas de regaseificação em liquefação, bem como sua exportação. À 

medida que a FERC, agência reguladora de energia americana, autorize as instalações 

de regaseificação dos EUA a alterarem seus projetos para possibilitar a liquefação do 

gás natural e sua consequente exportação, este gás de fontes não-convencionais pode ser 

destinado aos consumidores europeus. 

Decerto, as exportações americanas de gás natural não-convencional, se 

viabilizadas, tendem a procurar os mercados mais rentáveis, seguindo a lógica 

estritamente econômica, o que pode levá-las a priorizar os países importadores de gás 

da Ásia-Pacífico, que pagam preços mais elevados pelo GNL. Mas, a depender do 

excedente de GNL nesta região e os preços praticados na Europa, as cargas americanas 

podem também ser enviadas ao mercado europeu, o que aumentaria sua liquidez e 

fortaleceria a estratégia de diversificação das fontes de suprimento que a Europa busca. 

Neste caso, considerando que os contratos de GNL estão cada vez mais sendo 

precificados com um componente de preço spot, e, como visto, esta é a tendência do 

comprador europeu, o shale gas dos EUA exportado para a Europa pode contribuir para 

o aumento da divergência de preços entre o petróleo e o gás natural.  

Isto é reforçado pelo fato de que os contratos de exportação de gás da empresa 

Cheniere Energy, primeira, e ainda única, a iniciar exportações de GNL produzidos nos 

EUA, estão indexados ao Henry Hub, ou seja, em base spot, mesmo sendo negociados 

em base firme, isto é, com volumes contratados para o médio e longo prazo 

(CHENIERE, 2016, CHENIERE, 2014).  

Em um mercado internacional com volumes excedentes de gás, como o 

verificado atualmente – com maior poder dos importadores –, isto significa que, para a 
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Europa e mesmo para o mercado asiático, onde predominam os contratos de longo 

prazo indexados ao óleo, o GNL pode chegar em contratos vinculados ao Henry Hub, o 

que levantaria a possibilidade de este modelo de precificação se tornar o marcador 

mundial de preços de gás.  

Deve-se notar, todavia, que, para que isto ocorra, seria necessário, por exemplo, 

a atuação no mercado de um grande número de agentes produtores, a inexistência de 

barreiras logísticas para entregar o gás no mercado mundial, a existência de 

compradores potenciais para esse gás e a existência de informação transparente sobre o 

mercado de gás. Tais são, de fato, as condições que ensejaram a viabilidade de óleos 

marcadores que arbitram preço no mercado global de petróleo (SILVÉRIO, 2012). 

Todas estas condições podem ser, em grande medida, observadas para o gás no Henry 

Hub, mas com ressalvas associadas a se, de fato, o mercado de gás americano priorizará 

as exportações; se o peso do custo de transporte do GNL na cadeia de valor do gás 

impactará negativamente sua competitividade; e se os compradores potenciais de fato 

importarão esse gás, ou, ao contrário, se preferirão o gás mais barato em uma eventual 

guerra de preços entre os oligopolistas desta indústria. Assim, as características de um 

mercado oligopolista, onde atuam apenas um pequeno número de produtores, 

conjuntamente com eventuais restrições logísticas (relativas ao transporte de GNL e 

mesmo a questões regulatórias de autorização de exportação de gás nos Estados 

Unidos), pode gerar dificuldades a que o GNL americano indexado ao Henry Hub atue 

como referência de preços do gás no mercado internacional. 

Ainda, considerando os termos contratuais estabelecidos pela empresa Cheniere 

Energy para a venda do GNL produzido, verifica-se que o GNL americano não deve 

chegar à Europa abaixo de US$ 9/MMBTU (CHENIERE, 2016, CHENIERE, 2014), e 

deste modo, não seria, em tese, competitivo na média em relação ao gás russo, que 

tenderia então a permanecer abastecendo os grandes consumidores europeus com o seu 

gás majoritariamente indexado ao óleo cru, contribuindo, assim, para a convergência de 

preços petróleo-gás natural.  

E, mesmo que o GNL americano chegasse à Europa com preços competitivos, 

ainda existe no mercado europeu o predomínio de contratos de longo prazo já firmados 

com a Rússia, os quais foram e ainda são importantes para assegurar, de um lado, o 

atendimento à demanda europeia e, de outro, o retorno dos investimentos realizados na 

construção da extensa malha de dutos oriundos da Rússia, que, por sua vez, precisam se 

manter operacionais. Além disto, a Europa não conseguiria substituir facilmente os 
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elevados volumes de gás russo pelo GNL importado, mesmo que houvesse oferta 

suficiente de GNL, devido a restrições de capacidade de regaseificação. Neste caso, há 

que se considerar também que, se, por hipótese, o mercado europeu deixasse por 

completo de comprar gás da Rússia para ser abastecido pelo GNL importado, o poder de 

barganha do vendedor de GNL aumentaria bastante (mercado se tornaria "vendedor"), o 

que poderia significar um movimento de alta nos preços do GNL, assim como uma 

pressão para que os contratos de comercialização de GNL seguissem indexados ao óleo. 

A Europa, então, apenas estaria saindo da dependência russa para entrar na dependência 

dos exportadores de GNL. E isto, apesar do benefício da diversificação, não 

necessariamente significaria preços de mercado para o GNL. 

Assim é que, não obstante uma crescente penetração do GNL no mercado 

europeu, a oferta russa ainda deverá manter relevante peso no atendimento da demanda 

europeia. Portanto, no que tange ao modelo de precificação do gás neste mercado, é de 

se esperar que a indexação ao óleo continue como elemento importante da maior parte 

dos contratos de compra e venda de gás natural, embora, como discutido no capítulo 6, 

este modelo de indexação ao óleo esteja sendo bastante contestado e a Rússia já tenha 

começado a dar sinais de uma pequena flexibilização ao incluir um componente de 

preços spot em alguns de seus contratos de longo prazo de gás natural. 

Isto é, pode-se esperar que, crescentemente, o gás natural seja indexado aos 

preços spot nos contratos europeus, mas a indexação ao óleo permanecerá importante, o 

que é corroborado pela entrada no mercado europeu de carros elétricos movidos a 

eletricidade gerada com gás natural e pelo maior uso do gás em substituição ao bunker 

marítimo (EUROPEAN COMISSION, 2016, AMSTERDAM ROUNDTABLES 

FOUNDATION, MCKINSEY & COMPANY, 2016). Neste sentido, este mercado deve 

evoluir para uma precificação híbrida, tal qual defendida pela Gazprom. 

Tem-se, pois, uma linha narrativa de convergência da relação de preços petróleo-

gás natural, mas que crescentemente está se movendo para uma trajetória divergente 

nesta relação. 

 

8.2.2.  Impacto do Gás Não-Convencional sobre a Globalização na Indústria de Gás 

Natural  

Discutiu-se em capítulo anterior a defesa de especialistas quanto ao inexorável 

alcance da globalização dos mercados de gás natural tendo em vista o incontestável 

crescimento do comércio internacional de GNL. Todavia, abordou-se também que o 
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futuro desenvolvimento regional de recursos de gás não-convencional – mais bem 

distribuídas globalmente – em países tradicionalmente importadores, poderia frear o 

movimento de intensificação do comércio mundial de GNL, ao eventualmente reduzir 

as necessidades de importação de gás natural liquefeito destes países ou mesmo 

daqueles países próximos ou conectados via dutos a regiões produtoras de gás não-

convencional.  

Nos EUA, como visto, foi isto o que aconteceu: os elevados volumes de 

produção de shale gas reduziram drasticamente as importações de GNL, contribuindo 

para intensificar a regionalização deste mercado, cujas trocas com o Canadá e com o 

México são feitas majoritariamente por meio de dutos. Assim, os preços do gás natural 

se comunicam menos internacionalmente, concentrando-se nas condições de 

precificação existentes nos mercados regionais. 

Por outro lado, a perspectiva de exportações de GNL pelos EUA, e o potencial 

destino aos mercados europeu e asiático, poderia servir como fator positivo à 

globalização da indústria gasífera, a depender dos volumes de gás americano a serem 

disponibilizados para exportação e da propensão dos mercados regionais a importa-lo, o 

que seria função de sua competitividade.  

No que tange especificamente ao gás não-convencional europeu, dadas as 

perspectivas de que agreguem pouco volume à oferta total de gás natural no continente 

pelo menos pelos próximos 25 anos, esta fonte de gás não contribuiria para o 

fortalecimento das trocas locais, isto é, para intensificar a regionalização. A menos que 

a Polônia consiga realizar seu potencial de produção de gás não-convencional e, então, 

desta forma, tal gás poderá apoiar o suprimento da demanda europeia, reduzindo em 

parte suas necessidades de importação e mesmo eventualmente contestando a forte 

penetração do gás russo no continente europeu. Nesse caso, a característica regional 

deste mercado seria fortalecida. 

Mas se o volume de gás não-convencional das bacias europeias for de fato 

pequeno ou seu desenvolvimento antieconômico ou inviabilizado por questões 

regulatórias, a condição de forte dependência das importações de gás do continente 

europeu continuará. Deste modo, se estas importações forem atendidas cada vez mais 

pelo GNL, e sendo a Europa um mercado tomador de preços, haverá um reforço na 

tendência globalizante da indústria de gás mundial. Mas, ao contrário, se for atendida 

por incrementos do gás russo, via gasodutos, o mercado europeu-russo seguirá 

regionalizado.  
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Assim, se a busca em direção à redução da vulnerabilidade ao gás russo se 

intensificar na Europa, ou se o crescimento econômico europeu se mostrar mais 

vigoroso, levando a um aumento mais significativo da demanda por gás natural, ou 

mesmo se as políticas para a energia e o clima levarem a um significativo efeito 

substituição, em benefício da utilização de gás natural, este continente deverá 

necessariamente aumentar suas importações de gás, dado que as perspectivas de oferta 

interna de gás natural são declinantes. Logo, em não se efetivando o gás polonês em 

volumes suficientes e considerando-se os limites da oferta originária da África do Norte 

por meio de dutos, as necessidades de abastecimento levarão a um aumento das 

importações, ou via GNL, favorecendo a globalização dos mercados de gás natural, ou 

via gasodutos da Rússia, favorecendo a regionalização dos mercados de gás natural.  

De acordo com a Agência Internacional de Energia, a combinação de um leve 

crescimento na demanda com o vigoroso declínio na produção nacional levará a que as 

necessidades de importação de gás natural da União Europeia, que em 2013 foram de 

298 bilhões de m3, o equivalente a cerca de 69% da demanda, sejam de 367 bilhões de 

m3 em 2025 (77% da demanda), e de 387 bilhões de m3 em 2040 (83% da demanda). 

Deste total de importações de gás natural europeia, espera-se que o GNL cresça dos 

atuais 27% em 2013 para 32% em 2025 e então caia para cerca de 30% em 2040, sendo 

originário de uma gama razoavelmente diversa de fontes (IEA, 2015, IEA, 2014).  

Dadas as já discutidas incertezas relacionadas à capacidade de oferta de gás 

russo, somada à uma destinação crescente do gás russo para a China, e ainda ao desejo 

europeu de reduzir sua vulnerabilidade frente à Rússia, é possível que o GNL siga um 

caminho contínuo de maior penetração no mercado europeu. Ainda que ocorra o 

desenvolvimento interno do gás não-convencional, este não será suficiente para cobrir 

as necessidades de suprimento nacional a ponto de reduzir significativamente as 

importações de GNL. Neste sentido, a Europa poderá contribuir para a globalização da 

indústria gasífera. 

 Todavia, não obstante essa crescente penetração do GNL, a oferta russa de gás 

ainda terá um peso significativo para o abastecimento do mercado europeu, fazendo 

com que a regionalização continue sendo a tônica da dinâmica de atuação deste 

mercado. Neste caso, o aumento da oferta de GNL, balanceando a oferta e demanda de 

gás na Europa, poderá levar a um aumento da interconexão entre os mercados nas 

bacias do Atlântico e do Pacífico, sem contudo, globalizar o mercado de gás. Estar-se-
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ia, portanto, em um ambiente de mercado regionalizado, mas com um movimento cada 

vez mais direcionado para a globalização dos mercados regionais de gás.  

Desta forma, a análise do mercado europeu aponta para uma dinâmica de 

regionalização dos mercados, com preços indexados ao óleo cru, o que é pertencente à 

linha narrativa enquadrada na Storyline A3 – 3º quadrante, mas, ao mesmo tempo, 

muito próxima do quadrante diametralmente oposto, representado pela Storyline A1 – 

1º quadrante, ou seja, seguindo em direção à globalização dos mercados de gás natural, 

com divergência na relação de preços petróleo-gás natural. Assim, tal Storyline estaria 

posicionada bem próxima ao eixo do plano cartesiano, refletindo um modelo híbrido.  

 Tem-se então a seguinte representação esquemática, que retrata a linha narrativa 

fortalecida pela trajetória de desenvolvimento do mercado europeu de gás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Figura 8.2. Storyline fortalecida pela dinâmica do mercado de gás europeu.  
Fonte: Elaboração própria. 

 

8.3.  Mercado de Gás Natural Chinês 

8.3.1. Impacto do Gás Não-Convencional sobre a Relação de Preços Petróleo-Gás 

Natural 

Face às mudanças observadas no modelo de precificação do gás natural na 

China, atualmente diferenciado de acordo com as fontes de oferta, a origem e o destino 
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da oferta marginal de gás podem exercer influências distintas sobre a relação de preços 

petróleo-gás natural. 

Assim, para as fontes de gás nacional onshore e importadas através de dutos, 

cujos preços estão começando a ser indexados ao óleo, sua influência será a de 

fortalecer a convergência entre os preços do petróleo e do gás natural, seguindo os 

padrões históricos.   

Da mesma forma se dá com o GNL importado pela China, que, em sua maior 

parte, é feito através de contratos de longo prazo com cláusulas de indexação ao óleo 

(IGU, 2015b, HARRIS, 2011). A menos que os volumes de GNL comercializados em 

base spot passem a ser representativos dentro da oferta total de gás natural chinesa, o 

que não é o esperado a médio-prazo, não se pode concluir que os volumes de GNL 

contratados afetarão de outra maneira, que não a convergente, a relação de preços em 

pauta. 

Por outro lado, novamente sob o ângulo da produção, as novas fontes de oferta 

representadas pelo gás não-convencional podem afetar de modo contrário a relação de 

preços, favorecendo a divergência. Principalmente se o governo chinês conseguir 

ultrapassar os obstáculos do processo produtivo dos reservatórios não-convencionais, 

aproveitando os volumosos recursos tecnicamente recuperáveis de shale gas e coalbed 

methane. Isso porque, em primeiro lugar, os preços do gás não-convencional não estão 

sujeitos às regras de indexação ao óleo, mas serão livremente negociados entre as partes 

com base nas condições de oferta e demanda. E, em segundo lugar, tais volumes 

significariam uma oferta de gás não-associado ao petróleo e, portanto, com custos de 

produção distintos e uma lógica de formação de preços também diferenciada. Ou seja, 

neste caso, a relação de preços petróleo-gás natural divergiria.  

Outra variável importante a ser analisada, para fins de efeito sobre tal relação de 

preços, é a utilização da oferta adicional de gás natural advinda de fontes não-

convencionais nos diferentes segmentos de consumo chineses. 

 Estudos têm evidenciado que o segmento residencial/comercial concentrará o 

consumo de gás natural. CHOY et al. (2011) e ZHAOFANG (2010) mostraram que a 

participação do gás natural para uso urbano (city gas) aumentará de cerca de 31% em 

2010 para 42% em 2030 e na energia elétrica passará de cerca de 18% em 2010, para 

algo em torno de 21% em 2030. 

O gás de uso nas cidades, ao contemplar os segmentos residencial, comercial e 

de transportes, apresenta-se como o de maior expectativa de crescimento, deslocando o 



223 
!

consumo de derivados de petróleo, como o gás liquefeito de petróleo nas residências e 

no comércio e a gasolina e o diesel no transporte (CHOY et al., 2011). Pode deslocar 

ainda o consumo do óleo de calefação nos meses mais frios.  

LI (2015), LI et al. (2011) e IEA (2015, 2011a) afirmam que a participação do 

gás na geração de eletricidade também possui um elevado potencial de crescimento, 

visto que até o final da década passada, a utilização de gás natural como insumo 

respondia por pouco mais de 1% do total de energia elétrica gerada, e no final de 2013 

por apenas 4%, enquanto o carvão respondeu por mais de 80%. Além disso, apenas 

cerca de 10% da população chinesa tem acesso ao gás natural, bem abaixo da média 

mundial, que é de 40%.  

As políticas governamentais chinesas fortalecem esta análise ao revelar o intuito 

de ampliar o uso do gás na geração de energia elétrica, embora as condições de 

competição do gás, cujos preços para energia elétrica são administrativamente 

controlados, ainda não sejam tão favoráveis (LI, 2015, HARRIS, 2011, APCO 

WORLDWIDE, 2010). 

Importa considerar que o aumento da penetração do gás natural na geração de 

eletricidade não desloca o consumo de derivados de petróleo, mas sim o do carvão, e, 

nesse sentido, seria de se esperar que no longo prazo o preço do gás natural estivesse 

menos relacionado com os preços internacionais do óleo cru. No entanto, estes preços 

ainda estão sujeitos às regras estipuladas pelo governo de indexação ao óleo; então, na 

verdade, a maior utilização do gás neste segmento, ao invés de se constituir em um fator 

de divergência, continuará contribuindo para a convergência na relação de preços destes 

produtos.  

Sob outro ponto de vista, também há a possibilidade de formação de mercados 

distintos na China, cada um adotando uma lógica de preços condizente com suas 

características de oferta do gás natural. Assim, as importações de GNL com destino aos 

terminais de regaseificação no nordeste chinês, por exemplo, seriam indexadas ao preço 

do óleo, da mesma forma que ocorre no Japão, contribuindo para a convergência de 

preços petróleo-gás natural. Já em outras áreas, o preço do gás poderia apresentar 

paridade com os preços do carvão acrescido de um prêmio, em função da maior 

eficiência das térmicas a gás e seus menores impactos ambientais quando comparadas 

às térmicas a carvão, o que contribuiria para a divergência de preços petróleo-gás 

natural. Desta maneira, a depender da fonte de gás natural, o impacto sobre a relação de 

preços petróleo-gás natural pode ser distinto entre os mercados.   
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Há que se notar ademais que, se o GNL importado pela China é indexado ao 

óleo cru e ampliam-se as importações de gás da Rússia, que também segue este modelo 

de precificação, o mercado mundial de gás natural será afetado no sentido da 

convergência de preços gás-óleo. Em havendo arbitragem de preços entre as bacias 

Atlântico-Pacífico, mas considerando que a demanda de gás importado pelo mercado do 

Pacífico é maior do que a do Atlântico, o vendedor de GNL, inclusive dos EUA, terá 

incentivo de arbitrar e vender seu gás para os países da bacia do Pacífico, por exemplo, 

China, Japão e Coréia do Sul. Tal já é a tônica do mercado de GNL, salvo em condições 

bem pontuais de excedentes de gás spot. Esta dinâmica fortalece a convergência da 

relação de preços petróleo-gás natural. 

Em suma, para a maior parte do gás consumido na China – cujas fontes são o 

gás nacional onshore e importado através de dutos, assim como o GNL importado, tem-

se a vinculação dos preços do gás aos preços do óleo cru, fazendo com que o 

desenvolvimento observado do mercado chinês contribua para a convergência mundial 

na relação de preços petróleo-gás natural. 

 

8.3.2.  Impacto do Gás Não-Convencional sobre a Globalização na Indústria de Gás 

Natural  

Tendo em vista a tendência globalizante na indústria de gás natural, conforme 

discutido no capítulo introdutório, interessa reavaliar parte das argumentações a favor 

de que o incontestável crescimento da comercialização via GNL será o catalisador de 

uma indústria gasífera global. 

Isso ocorre porque o potencial de oferta originado das fontes não-convencionais, 

cujas reservas estão mais bem distribuídas globalmente, é tão expressivo que 

eventualmente poderia alterar a perspectiva de intensificação no comércio internacional 

de GNL (RICE, 2011).  

De fato, como mostra a experiência americana, o sucesso na produção de 

elevados volumes de shale gas reduziu drasticamente as necessidades de importação de 

GNL do país, fortalecendo a regionalização do mercado norte-americano. O forte e 

inesperado aumento na produção nacional contrariou todas as previsões de agências de 

governo e institutos renomados (IEA, 2009, EIA, 2008a) quanto à crescente 

dependência americana do GNL importado, deixando, por conseguinte, muitos de seus 

terminais de regaseificação ociosos (IGU, 2015b, RICE, 2011, MEDLOCK, 2009).  
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Atualmente as maiores oportunidades de crescimento para os ofertantes de GNL 

se deslocaram do mercado consumidor da América do Norte para a Ásia, 

principalmente, onde o GNL é comercializado com preços mais elevados, e também 

para a Europa e a América do Sul (BP, 2016a, EIA, 2016n, IGU, 2015a, MEDLOCK, 

HARTLEY, 2011). Contudo, tais oportunidades poderiam também ser ameaçadas pelo 

desenvolvimento do shale gas nestas regiões. 

No caso da China, terceiro maior consumidor de gás natural em 2015 (atrás dos 

EUA e da Rússia) (BP, 2016a), cuja perspectiva é de ser o mercado com maior taxa de 

crescimento da demanda no período 2012-2040 (IEA, 2015), as questões referentes às 

fontes de oferta representam um fator-chave na determinação de sua influência sobre a 

globalização da indústria de gás natural. 

Pode-se dizer, inclusive, que o aprofundamento ou não da globalização é 

bastante sensível ao que acontece nos principais países consumidores – EUA e China. 

Há que se considerar, então, de que forma as necessidades internas de gás 

natural na China serão atendidas, isto é, o peso que assumirão as fontes de gás 

doméstico, em particular o gás não-convencional e as importações, tanto via dutos 

quanto de GNL, no total de sua oferta interna de gás natural. 

Distintas projeções de especialistas de mercado e publicações de instituições 

internacionais apontam que a China se tornará a maior importadora mundial de gás 

natural, tanto via dutos quanto GNL, sendo a principal responsável pelo crescimento 

futuro do comércio de GNL (IEA, 2015, EIA, 2016p, HARRIS, 2011, MEDLOCK, 

HARTLEY, 2011).  

Segundo um estudo de análise de cenários elaborado por MEDLOCK e 

HARTLEY (2011), o comércio internacional de GNL crescerá, no caso de referência, 

puxado pelo crescimento das necessidades da Ásia, que responderá por 59% da 

demanda global em 2040. Somente a China será responsável por 24% das importações 

totais de GNL, enquanto, comparativamente, a Europa importará 22% e a América do 

Norte 16%, incluindo o México. Vale lembrar que atualmente a China responde por 8% 

das importações globais de GNL (BP, 2016a). 

Ainda de acordo com esse estudo, as importações de GNL responderão por cerca 

de 50% da oferta de longo prazo de gás da China e os 50% restantes se dividirão 

equilibradamente entre as importações por dutos e a produção nacional. O shale gas 

será uma fonte de oferta cada vez mais importante, todavia, atuará essencialmente para 

contrabalançar o declínio da produção de gás convencional. 
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Na mesma direção, HARRIS (2011) sustenta que a China, não obstante seu 

potencial de recursos não-convencionais, exercerá uma importância crescente como 

comprador de GNL no mercado global, participando e contratando a oferta de um 

grande portfólio de projetos. 

Previsões contidas no BP Energy Outlook 2035 também apontam para o 

aumento da dependência de importações de GNL pela China, mesmo considerando que 

este país se tornará o segundo maior produtor de shale gas mundial, atrás dos EUA, 

alcançando uma produção de mais de 13 bilhões de pés cúbicos ao dia (cerca de 368 

bilhões de m3) até 2035 (BP, 2016b). 

De acordo com o International Energy Outlook 2016, publicado pela EIA/DOE, 

é esperado que as importações aumentem expressivamente para suprir a crescente 

necessidade interna de gás natural, tendo em vista que o crescimento projetado da 

demanda de gás natural para o período 2012-2040 está em torno de 6,2% a.a e da 

produção em torno de 6,0% a.a, porém relacionada à uma base ainda muito baixa. Com 

isso, o aumento previsto das importações é de aproximadamente 6,8% a.a no mesmo 

período. Deste modo, a participação das importações no consumo total de gás natural 

chinês, que em 2010 foi de apenas 3%, está prevista para ser de cerca de 18% em 2025 

e de 32% em 2040, com uma significativa parcela advinda do GNL (EIA, 2016p, EIA, 

2015e).  

O Departamento de Energia Americano reforça que a emergência de um 

mercado global de gás ainda precisa ocorrer com maior profundidade para ser 

comparada a outras commodities globais, mas a evolução para um maior comércio e 

precificação inter-regional continua (EIA, 2016p, EIA, 2014a).  

Resultado similar é apontado pelo Relatório do World Energy Outlook 2015 

(IEA, 2015): em seu cenário de Novas Políticas, as importações da China crescem 

substancialmente entre 2012-2040 e totalizam cerca de 192 bilhões de m3 em 2025 e 

238 bilhões de m3 em 2040, refletindo a inabilidade de sua oferta doméstica em atender 

a totalidade da demanda e tornando-a o segundo maior mercado importador de gás 

(atrás da Europa). E, mesmo com o expressivo aumento esperado da produção de gás 

não-convencional, a China se torna um dos maiores compradores de GNL no mercado 

mundial até 2040 (EIA, 2016p).  

Assim, como pode ser observado, ainda que a China tenha sucesso na 

exploração e produção de gás não-convencional e os desafios da cadeia sejam 
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sucessivamente vencidos, este país necessitará importar cada vez mais GNL para 

atender ao vigoroso crescimento projetado do seu consumo.  

Investimentos no segmento de E&P doméstico, tanto de gás convencional como 

não-convencional, não levarão, de acordo com as projeções apresentadas, a uma 

produção suficiente para atender a expressiva demanda interna e, deste modo, o GNL, 

contratado tanto com prazos longos como em base spot, deverá servir aos objetivos de 

ampliar a segurança energética chinesa.  

Todavia, deve-se considerar que a intensificação do comércio internacional de 

GNL puxada pela China não leva necessariamente a um mercado globalizado, uma vez 

que este país pode continuar definindo preços administrativamente, exercendo, desta 

forma, poder de mercado como comprador. 

Neste contexto, dada a forte demanda por gás natural esperada no mercado 

chinês, a produção chinesa de gás não-convencional, mesmo em se viabilizando em 

grandes escalas, deve permanecer dentro do país para atendimento de suas necessidades 

internas de consumo e, desta forma, o gás não-convencional chinês contribuirá para a 

intensificação da regionalização na indústria de gás natural. Neste caso, como os preços 

do gás não-convencional na China foram liberados pelo governo, ou seja, seguem a 

precificação de mercado, este gás contribuiria para a divergência na relação de preços 

óleo-gás dentro do país, porém esse efeito não se estenderia ao mercado mundial, uma 

vez que tal gás não seria comercializado na forma de GNL. 

Há que se destacar que, mesmo que o desenvolvimento de recursos de shale gas 

na China e em outros países possa reduzir em alguma medida o ritmo de crescimento da 

demanda por importações de GNL, a exploração dos recursos não-convencionais não é 

necessariamente uma força contrária ao crescimento do comércio internacional. Bastaria 

que parcela significativa de sua produção se voltasse para exportação, via GNL, e fosse 

precificada com base nas condições de oferta e demanda do mercado. Corrobora isto o 

fato de que o desenvolvimento de recursos de shale gas no Canadá e de coalbed 

methane na Austrália estão resultando na construção de instalações de liquefação, com o 

objetivo de transportar GNL para os mercados asiáticos (EIA, 2014e, EIA, 2014f). E, 

conforme comentado no capítulo 5, também nos EUA estão sendo avaliadas solicitações 

de permissão para liquefação e exportação de GNL dada a grande oferta de produção 

nacional de gás não-convencional e a maior ociosidade das instalações de regaseificação 

(DOE, 2016, FERC, 2016, IGU, 2015b, RICE, 2011).  
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No caso chinês, porém, apenas se a produção de gás não-convencional na China 

alcançasse volume tão expressivo tal que, além de abastecer o mercado doméstico, sua 

exportação via GNL se tornasse atrativa e fosse viabilizada, haveria contribuição deste 

tipo de gás à globalização da indústria gasífera. 

Desta forma, os caminhos que estão sendo seguidos pela China apontam para o 

fortalecimento do cenário enquadrado na linha narrativa do 3º quadrante – Storyline A3, 

qual seja, o de regionalização dos mercados de gás natural, com convergência na 

relação de preços petróleo-gás natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 8.3. Storyline fortalecida pela dinâmica do mercado de gás chinês. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Deve-se mencionar, também, como uma possibilidade, o cenário em que a 

demanda chinesa por gás natural não apresenta o crescimento esperado. Neste ambiente, 

as importações de GNL perderiam força e ocasionalmente as importações por meio de 

dutos poderiam ser reduzidas, a depender dos termos contratuais. O gás produzido 

domesticamente atenderia parcela maior do consumo e haveria, então, um reforço ainda 

maior da regionalização dos mercados, com preços do gás vinculados ao óleo, 

fortalecendo novamente a Storyline A3.  

Storyline A1!

Storyline A3!

Storyline A2!

Storyline A4!

GLOBALIZAÇÃO DOS 
MERCADOS DE GÁS!

DIVERGÊNCIA DE 
PREÇOS ÓLEO-GÁS!

REGIONALIZAÇÃO DOS 
MERCADOS DE GÁS!

CONVERGÊNCIA DE 
PREÇOS ÓLEO-GÁS!
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8.4. Sumário Analítico 

 A análise da indústria de gás natural nos principais mercados selecionados neste 

estudo evidenciou o comportamento regionalizado que caracteriza sua dinâmica atual de 

atuação, bem como o predomínio ainda forte do modelo de precificação do gás natural 

baseado na indexação aos preços do óleo, à exceção dos EUA e do Reino Unido. 

 A análise de cenários realizada através da metodologia de storylines apontou que 

o caminho de desenvolvimento seguido por cada um dos referidos mercados contribui 

de forma distinta para as linhas narrativas construídas. 

 Nos EUA, como visto, o gás não-convencional contribuirá para a divergência da 

relação de preços petróleo-gás natural no mundo, uma vez que a divergência que já está 

sendo observada no mercado americano pode se reproduzir nos demais mercados à 

medida que aumente a liquidez no comércio de GNL global, com o GNL americano, 

precificado com base nos hubs, sendo comercializado e competindo nos mercados 

regionais. Ainda, considerando os excedentes de oferta de gás gerados domesticamente 

e as possibilidades de arbitragem de preços com a exportação de GNL, o gás não-

convencional produzido neste país pode contribuir para fortalecer a aproximação dos 

mercados regionais, apoiando, dessa forma, uma maior globalização da indústria de gás 

natural. Tem-se, então, a perspectiva de que o gás não-convencional americano possa 

estimular um mercado de gás global, desvinculado do óleo cru, fortalecendo a dinâmica 

enquadrada no 1º quadrante – Storyline A1 – de globalização dos mercados regionais de 

gás natural, com divergência na relação de preços petróleo-gás natural. 

 Já na Europa, observa-se um cenário diferente, que oscila entre este mesmo 

quadrante estimulado pelo mercado americano e o quadrante diametralmente oposto –  

3º quadrante – Storyline A3. Aqui, a tônica ainda é um mercado regionalizado para o 

gás natural, com predomínio do modelo de precificação que indexa os preços do gás aos 

preços do óleo, porém com uma trajetória cada vez mais direcionada para a 

globalização dos mercados e com um aumento da participação da indexação nos hubs 

nos termos contratuais de compra e venda de gás. Tem-se, portanto, um modelo híbrido. 

 Na China, por seu turno, o desenvolvimento do mercado gasífero ressalta o 

fortalecimento do cenário enquadrado no 3º quadrante – Storyline A3, qual seja, o de 

regionalização dos mercados de gás natural, com um modelo de precificação do gás 

ainda fortemente indexado aos preços do óleo, favorecendo a convergência na relação 

de preços petróleo-gás natural. 
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 Assim, a dinâmica que deve vigorar no longo prazo para a indústria de gás 

natural dependerá em grande medida do jogo de forças entre o principal produtor 

mundial de gás – os EUA, cujo desenvolvimento do mercado gasífero tende a favorecer 

a globalização, e o principal consumidor – a China, cujo desenvolvimento do mercado 

de gás tende a favorecer a regionalização. 

 Se os EUA conseguirem manter elevada a produção de gás não-convencional e 

viabilizar sua exportação via GNL, com a efetiva entrada em operação dos projetos de 

liquefação atualmente em construção, bem como superar obstáculos logísticos de forma 

a tornar esta exportação competitiva, aumentarão as chances de este país puxar a 

globalização dos mercados regionais de gás, desvinculado do óleo cru, uma vez que a 

precificação do GNL estaria indexada ao Henry Hub. 

 Há, porém, fatores de mercado e de governo que poderiam retardar ou impedir 

que os EUA puxassem os demais mercados regionais de gás para uma trajetória em 

direção à globalização. Por exemplo, a vitória do republicano Donald Trump para a 

presidência dos EUA pode vir a aumentar o protecionismo sobre a indústria de energia 

americana, favorecendo o uso do gás internamente, ao invés de incentivar sua 

exportação, e, deste modo, mantendo seus preços baixos no mercado doméstico e 

restringindo a arbitragem mundial73. Esta política, inclusive, vai ao encontro do forte 

lobby das empresas de química dos EUA contra a exportação de gás (LEVI, 2013b, 

OGJ, 2013), a fim de manter sua elevada oferta e consequentemente seus preços 

depreciados no mercado americano. Ademais, o programa de governo do presidente 

eleito prevê um forte apoio à revolução do shale oil, o que novamente pode frear o 

ímpeto dos projetos de exportação de GNL pelos EUA. O foco no shale oil pode 

impactar negativamente, e de forma expressiva, a produção dos reservatórios de shale 

gas que não estão associados ao shale oil, contribuindo para uma queda na produção 

total de shale gas.  

 Do lado chinês, como visto, o desenvolvimento da sua indústria contribui para o 

fortalecimento da regionalização dos mercados de gás, dada a elevada demanda de gás 

natural chinesa esperada para os próximos anos e a crescente necessidade de 

importações, as quais serão realizadas sobretudo por meio de dutos da Rússia e da Ásia 

Central, mas também por meio de GNL.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
73 Deve-se ter em vista que este é um cenário bastante incerto, porém esta mesma incerteza que o envolve 
pode provocar o atraso de projetos de liquefação previstos, retardando, assim, as potenciais exportações 
de GNL. 
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 Há, no entanto, que se considerar, desta vez sob outro prisma (cenário 

contrafactual), a possibilidade de que ocorra uma pressão pela globalização dos 

mercados de gás natural, a ser exercida não pelos EUA, mas pela China. Ao necessitar 

importar elevados volumes de gás natural para o atendimento de suas necessidades 

domésticas de consumo, a China pode vir a exercer seu poder de mercado como maior 

comprador mundial de gás para arbitrar preços entre a oferta de gás natural da Rússia e 

a oferta de GNL no mercado internacional, deste modo favorecendo a convergência 

mundial de preços do gás e contribuindo para uma indústria global de gás. 

 Em suma, o estudo dos principais mercados regionais de gás natural indicou a  

reduzida viabilidade lógica da linha narrativa do 2º quadrante – Storyline A2, referente à 

globalização dos mercados com convergência de preços gás-óleo, como cenário 

possível na trajetória de desenvolvimento da indústria mundial de gás. Nesta mesma 

direção, a linha narrativa do 4º quadrante – Storyline A4, relacionada à regionalização 

dos mercados com divergência de preços gás-óleo, apresentou pouca representatividade, 

mas ocasionalmente poderia ocorrer, ainda que restrita ao mercado norte-americano e a 

alguns países europeus, e, portanto, não é aqui totalmente descartada. 

 Todavia, ainda não é possível afirmar com clareza se a indústria de gás natural 

mundial testemunhará um movimento mais forte rumo à globalização dos mercados de 

gás desvinculado do óleo, ou se seguirá um fortalecimento do modelo híbrido, que vem 

ganhando cada vez mais espaço no mercado europeu e poderia, também, aumentar sua 

penetração na China. Isto dependerá em grande medida de como o curso de crescimento 

das indústrias de gás nos EUA e na China afetará o equilíbrio atual no mercado de gás, 

isto é, qual destas duas indústrias se mostrará mais vigorosa a ponto de dominar a 

configuração industrial prevalecente e ditar os rumos futuros de seu desenvolvimento. 

 Sem embargo, é bastante razoável supor que ainda durante um longo período 

este modelo híbrido, onde a indexação ao óleo coexiste com a indexação spot nos 

contratos de comercialização de gás, e em que vigora a regionalização dos mercados, 

exerça um ativo e importante papel na indústria de gás mundial. 
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CAPÍTULO 9 – CONCLUSÃO 

A indústria de gás natural passou por uma intensa transformação na última década, fruto 

de avanços tecnológicos que permitiram o alcance da viabilidade comercial na produção 

de gás não-convencional nos EUA e que levou a um boom inesperado na produção de 

gás natural americana.  

Este efeito foi tão intenso que impactou não apenas o mercado norte-americano, 

mas também os demais mercados regionais, em virtude da forte redução de importações 

de GNL pelos EUA e, consequentemente, dos volumes extras de GNL que foram 

disponibilizados ao mercado.  

O excesso de gás disponível provocou uma pressão de baixa em seus preços e 

mudou o jogo de forças prevalecente, fortalecendo então o poder de barganha dos países 

compradores. Neste ambiente de excesso de oferta e preços baixos, logo aumentaria 

também a pressão por renegociações contratuais que refletissem mais adequadamente as 

novas condições do mercado. 

Assim é que os contratos de longo prazo de compra e venda de gás, 

tradicionalmente indexados ao óleo, começaram a sofrer pressão por uma maior 

flexibilização, o que, de fato, passou a ser observado, com a introdução nos contratos, 

principalmente os europeus, de uma parcela do gás indexada em base spot.  

Neste ambiente, a tendência de globalização dos mercados regionais de gás, que 

fora discutida por estudos anteriores a esse boom do gás não-convencional, ganhou 

renovados elementos de análise, uma vez que se poderia estar diante então de uma 

tendência oposta, de fortalecimento da regionalização. Isso ocorria, porque o gás não-

convencional, particularmente o shale gas, poderia se configurar em um verdadeiro 

game-changer, mudando os rumos de desenvolvimento da indústria de GNL. 

Face a este contexto, este estudo pretendeu investigar os impactos da inesperada 

oferta de elevados volumes de gás não-convencional, sobretudo nos Estados Unidos, e 

potencialmente em outras regiões, sobre a indústria de gás natural. Buscou-se avaliar 

em que medida o gás não-convencional seria capaz de interferir na tendência de 

globalização dos mercados regionais de gás, bem como nos mecanismos vigentes de 

formação de preços do gás natural.  

 A originalidade desta tese situou-se, portanto, no uso da metodologia de cenários 

exploratórios via storylines – linhas narrativas – para avaliar a evolução futura do 

mercado de gás natural, com ênfase no impacto potencial da produção de gás não-

convencional; bem como na percepção de que, para atingir seu objetivo, este estudo 
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deveria avaliar sob um arcabouço metodológico comum e simultaneamente, os 

principais mercados de gás natural no mundo. Outros estudos que trataram do mesmo 

problema, normalmente enfatizaram avaliações de curto prazo com análises de 

cointegração de mercados específicos ou trataram de análises qualitativas de mercados 

específicos ou ainda se referem a um período anterior ao impacto causado pela 

produção de gás não-convencional norte-americana. 

 Para alcançar o objetivo proposto foram desenvolvidos cenários exploratórios de 

evolução dos principais mercados de gás natural – o norte-americano, o europeu e russo, 

e o chinês, de forma a averiguar as storylines que identificassem trajetórias associadas a 

uma maior integração destes mercados. 

Na descrição das storylines utilizaram-se dois eixos de análise: a dinâmica do 

comércio internacional, em termos de maior ou menor globalização, e a formação dos 

preços na indústria de gás natural, em termos de maior ou menor convergência com os 

preços do petróleo, a partir das quais foram criadas quatro linhas narrativas, dispostas 

em quadrantes do eixo cartesiano, a saber: (i) 1º quadrante - globalização e divergência 

nos preços óleo-gás; (ii) 2º quadrante - globalização e convergência nos preços óleo-

gás; (iii) 3º quadrante - regionalização e convergência nos preços óleo-gás; e (iv) 4º 

quadrante - regionalização e divergência nos preços óleo-gás.  

Note-se aqui que os três primeiros quadrantes poderiam indicar preços de gás em 

diferentes regiões do mundo com certo nível de cointegração, conforme mostrado no 

Gráfico 3.2, mas por motivos diversos. No caso do gás com preço indexado ao óleo, em 

um mercado globalizado ou não, esta cointegração poderia simplesmente vir do fato de 

que o mercado de óleo, à exceção de anos recentes, quando se formou uma bolha de 

oferta de óleo leve nos EUA, tem características globais, com formação de preço dada 

por óleos marcadores. Logo, ainda que o mercado de gás permanecesse regionalizado, a 

indexação de preço deste energético a óleos marcadores poderia fazer com que, mesmo 

sem transações de gás, duas regiões tivessem preços de gás cointegrados. Por sua vez, 

forçosamente no caso do gás desindexado do óleo, esta cointegração entre mercados 

regionais de gás deveria vir de um processo de globalização da indústria de gás. 

Finalmente, para o 4º quadrante, dificilmente se poderia atingir uma cointegração de 

preços entre os mercados regionais de gás natural. 

Pretendeu-se, assim, verificar, qual linha narrativa, dentre as quatro formuladas, 

poderia prevalecer no médio e longo prazo. Ou, ainda, quais seriam as trajetórias 
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lógicas que podem indicar o sentido do mercado de gás natural para as linhas narrativas 

antes expostas. 

A justificativa para adoção desta metodologia de storylines, e não a de modelos 

econométricos, se deve ao fato de que estes últimos não são indicados para análises que 

compreendam períodos disruptivos no longo prazo. 

Como resultado do estudo dos principais mercados regionais de gás natural e dos 

cenários exploratórios formulados, as trajetórias lógicas obtidas permitiram indicar a 

reduzida viabilidade lógica da Storyline A2, relacionada à globalização dos mercados 

com convergência de preços gás-óleo, como cenário possível no caminho de 

desenvolvimento da indústria mundial de gás. Da mesma forma, a Storyline A4, 

condizente à regionalização dos mercados com divergência de preços gás-óleo, 

apresentou pouca representatividade, mas não pode ser totalmente descartada como um 

caminho possível, pois ocasionalmente poderia ser verificada, embora restrita ao 

mercado norte-americano e a alguns países europeus. 

Em que pese o desenvolvimento de alguns mercados, especialmente o dos EUA 

e o de alguns países europeus demonstrarem um importante movimento em direção à 

Storyline A1, evidenciou-se que a trajetória lógica mais fortemente atuante diz respeito 

à Storyline A3, referente ao padrão histórico da indústria gasífera – regionalização com 

convergência de preços gás-óleo, a qual ainda vigora com bastante força no mercado 

mundial de gás. Neste caso, ganha destaque o papel emergente da China no mercado de 

gás e sua relação potencial com a Rússia. 

 Ainda não é possível afirmar com clareza se a indústria mundial de gás natural 

testemunhará, portanto, um movimento mais forte rumo à globalização dos mercados de 

gás desvinculado do óleo, ou se seguirá um fortalecimento do modelo híbrido, que vem 

ganhando cada vez mais espaço no mercado europeu e poderia, também, aumentar sua 

penetração na China. Isto dependerá em grande medida de como o curso de crescimento 

das indústrias de gás nos EUA e na China afetará o equilíbrio de forças atual no 

mercado de gás, isto é, qual destas duas indústrias se mostrará mais vigorosa a ponto de 

dominar a configuração industrial prevalecente e ditar os rumos futuros de seu 

desenvolvimento. 

 De um lado, como visto, se as exportações americanas de GNL se viabilizarem 

em larga escala, e considerando um mercado internacional com volumes excedentes de 

gás, como o verificado atualmente – com maior poder dos importadores –, o GNL pode 

chegar em contratos vinculados ao Henry Hub na Europa e mesmo no mercado asiático, 
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onde predominam os contratos de longo prazo indexados ao óleo, levantando a 

possibilidade de este modelo de precificação se tornar o marcador mundial de preços de 

gás.  

Mas, para que isto ocorresse, seria necessário, por exemplo, a atuação no 

mercado de um grande número de agentes produtores, a inexistência de barreiras 

logísticas para entregar o gás no mercado mundial, a existência de compradores 

potenciais para esse gás e a existência de informação transparente sobre o mercado de 

gás. Tais são, de fato, as condições que ensejaram a viabilidade de óleos marcadores 

que arbitram preço no mercado global de petróleo. Todas estas condições podem ser, 

em grande medida, observadas para o gás no Henry Hub, porém com ressalvas 

associadas a se o mercado de gás americano realmente priorizará as exportações; se o 

peso do custo de transporte do GNL na cadeia de valor do gás impactará negativamente 

sua competitividade; e se os compradores potenciais de fato importarão esse gás, ou, ao 

contrário, se preferirão o gás mais barato em uma eventual guerra de preços entre os 

oligopolistas desta indústria.  

 Por outro lado, se o peso do comércio de gás chinês for mais expressivo do que 

a dinâmica da indústria gasífera americana, e considerando a forte característica 

intervencionista chinesa no controle de preços do gás, bem como sua aliança estratégica 

com a Rússia, a ser materializada no comércio de gás via dutos, em contratos indexados 

ao óleo, o predomínio da regionalização continuará sendo a tônica do funcionamento da 

indústria mundial de gás. 

 De todo modo, os resultados deste estudo apontam que a regionalização dos 

mercados de gás deve exercer um ativo e importante papel na indústria de gás mundial 

ainda durante um longo período, e o modelo híbrido de precificação, onde a indexação 

ao óleo coexiste com a indexação spot nos contratos de comercialização de gás, deve 

ganhar cada vez mais espaço nas transações comerciais.  

 As possibilidade de desenvolvimento do gás não-convencional na Europa e na 

China também suportam este argumento.  

 Em que pese os inúmeros desafios a serem vencidos na explotação de gás não-

convencional no continente europeu, como os já citados: restrições ambientais, 

restrições regulatórias de acesso à terra, custo das áreas com potencial exploratório, 

custo da mão-de-obra e dos serviços petrolíferos, e aspectos geológicos que produzem 

um gás menos rico e/ou fatores de recuperação menores, a Europa é detentora de 

elevado volume de recursos e a economicidade dos poços ainda resta ser mais bem 
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avaliada. Porém, se o desenvolvimento dos recursos de gás não-convencional for 

viabilizado na Europa, sendo esta uma região fortemente importadora, tais recursos 

serão  consumidos prioritariamente dentro da própria região e podem vir a impactar as 

importações de GNL europeia, fortalecendo a característica regionalizada desse 

mercado. Ainda, o gás produzido poderá seguir o modelo de precificação que vigora na 

região, de vinculação ao óleo, a fim de assegurar aos produtores europeus retorno sobre 

seus investimentos, mas com parcela crescente indexada em base spot,  que tem se 

tornado cada vez mais comum no mercado europeu, diante do maior poder de barganha 

do comprador, o qual reivindica pagar preços de mercado pelo gás. 

 Na China, da mesma forma, o potencial desenvolvimento dos recursos locais de 

gás não-convencional intensificarão sua atuação a nível regional, à medida que este gás 

também tenderá a ser direcionado para atender ao consumo interno. E, ainda que o 

elevado crescimento esperado da demanda chinesa por gás leve este país a continuar 

aumentando sua participação no comércio internacional de GNL, a intensificação deste 

comércio, puxada pela China, não levará necessariamente a um mercado globalizado, 

uma vez que este país poderá permanecer definindo preços administrativamente, 

exercendo então seu poder de mercado como comprador.  

 Como recomendação de trabalhos futuros, propõe-se avançar, nesta mesma 

temática, na análise de mercados que este estudo não alcançou, como é o caso do 

mercado de gás da América do Sul.  

 A incorporação deste mercado pode trazer novos subsídios às linhas narrativas 

exploradas, uma vez que, apesar de não figurar entre os maiores produtores ou 

consumidores de gás, é um mercado que vem adquirindo importância crescente no 

cenário mundial. 

 Há que se destacar em particular dois países: Brasil e Argentina.  

 No caso brasileiro, o gás natural vem ocupando cada vez mais espaço em sua 

matriz energética, fruto de políticas governamentais de incentivo à demanda no início 

dos anos 2000, que tinham o objetivo de enfrentar as dificuldades energéticas do 

período. Incentivou-se, em particular, a construção de térmicas a gás para operar como 

backup das usinas hidrelétricas, no momento em que os reservatórios se aproximassem 

dos níveis de segurança. Posteriormente, foram promovidos estímulos à oferta, mais 

diretamente ligados à antecipação da produção de gás por parte da estatal Petrobras. 

Resultaram dessas ações, um aumento contínuo nos volumes de gás produzidos no país 

e também o aumento das necessidades de abastecimento interno. E, foi neste âmbito que 



237 
!

o Brasil entrou no final dos anos 2000 no mercado de GNL, importando cargas no 

mercado spot para atender preferencialmente às necessidades de demanda de usinas 

térmicas. Também na segunda metade dos anos 2000, foi anunciada a descoberta de 

elevados volumes de recursos de óleo e gás na camada pré-sal das bacias brasileiras. A 

depender do ritmo que o governo estimulará o desenvolvimento dessa província 

petrolífera, por meio de licitações periódicas de blocos na região, por exemplo, e de 

como o gás natural será monetizado, isto é, se gerará excedentes exportáveis via GNL, o 

país pode vir a ter uma maior ou menor participação nas transações comerciais de GNL, 

com maior ou menor contribuição para a formação de um mercado de gás global. 

 Não menos importante são os recursos de gás não-convencional do país, os 

quais, inclusive, já foram objeto de uma rodada de licitação específica para gás em terra, 

ocorrida em 2013, mas que até o momento está com as licenças de exploração 

suspensas. Os efeitos de uma eventual viabilização dos recursos de gás não-

convencional brasileiros deveriam ser incluídos na construção dos cenários envolvendo 

a América do Sul. 

 Da mesma forma, dado que a demanda argentina de gás é a maior do continente 

sul-americano, com cerca de 34% do total (BP, 2016a), e considerando as perspectivas 

de importações crescentes de gás, os elevados recursos de gás não-convencional de seu 

território – segundo EIA (2015) a Argentina é o segundo colocado em volume de 

recursos tecnicamente recuperáveis de shale gas, atrás apenas da China –, que 

começaram a ser produzidos em 2010 e já alcançam 15,5% da produção total, podem 

reverter o curso esperado de desenvolvimento de sua indústria de gás doméstica e, mais 

que isso, podem vir a ter um papel mais relevante na dinâmica da indústria sul-

americana. 

 Outras proposições de estudo estão relacionadas com a análise cuidadosa de 

mercados potenciais de gás natural que atualmente são incipientes ou mesmo 

inexistentes, como é o caso do hidrogênio e do bunker marítimo, por exemplo. O uso do 

hidrogênio na geração elétrica ou como combustível veicular, se viabilizadas 

comercialmente, poderia impulsionar a demanda de gás nos mercados que o adotassem, 

deslocando o consumo de derivados do óleo, principalmente no transporte, e, neste 

caso, contribuindo para a convergência entre as indústrias de óleo e gás. Assim também 

seria com uma possível viabilização técnica e econômica do GNL como combustível de 

navios e embarcações, o que poderia gerar elevado impacto em sua demanda, com 

consequências sobre seus preços e condições contratuais. 
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 Ademais, indica-se como objeto de estudo uma análise aprofundada do papel da 

riqueza do gás natural na formação do preço de break-even do gás seco. Isto seria válido 

para indicar uma vinculação implícita entre o preço do óleo cru e do gás natural, na 

medida em que maiores preços do óleo levariam a menores preços do gás, ao estimular 

a produção de campos de gás ricos em líquidos mesmo em um ambiente de preços 

baixos do gás, e a um aparente descolamento entre estas indústrias. Porém,  não se 

trataria aqui de um descolamento de fato, mas de um outro canal de transmissão entre 

óleo e gás, não via netback, mas via economias de escopo no processamento do gás 

úmido.  

 Por fim, propõe-se investigar em que medida o gás natural não-convencional 

poderia ser uma solução adequada às políticas de mitigação às mudanças climáticas, 

conforme defendido em muitos textos, dado que sua queima é menos carbono-intensiva 

do que a de outros combustíveis fósseis. Isso porque a atividade de exploração e 

produção de gás não-convencional, à medida que envolve a perfuração de um número 

muito elevado de poços – uma “fábrica de poços” –, com um ciclo de vida mais curto, 

poderia, por outro lado, comprometer a sustentabilidade ambiental desta indústria.  
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ANEXO I 

 

Economia da Regulação nas Indústrias de Infraestrutura 

Um dos principais fundamentos teóricos usados para justificar a intervenção do 

Estado enquanto agente regulador, na indústria de gás natural, assim como em outros 

serviços de infraestrutura, decorre da convicção de que estas indústrias preenchem 

características de monopólio natural. O monopólio natural, face à peculiaridade da 

tecnologia dessas indústrias, apresenta uma tendência à redução dos custos unitários ao 

longo de toda a extensão do mercado, quando economias de escala alcançáveis por uma 

maior produção são internas à firma – o que equivale a dizer que, quando um único 

fornecedor é capaz de concentrar toda a produção, os custos unitários declinarão. A 

principal fonte dessa tendência seria a necessidade de realizar grandes investimentos, 

mesmo quando apenas para estar em uma posição de atender aos consumidores 

demandantes (KAHN, 1970). A existência desses altos custos fixos constitui-se, por 

outro lado, em uma poderosa barreira à entrada em favor da firma monopolista.  

De acordo com SELWYN (1996), em qualquer mercado competitivo, as firmas 

buscarão exercer e aumentar seu poder de monopólio e, mesmo que defendam a 

abertura do mercado antes da sua própria entrada, uma vez que consigam se instalar, 

passam a defender barreiras à entrada de seus concorrentes, até que os custos e riscos 

associados com esse comportamento superem os ganhos potenciais. 

Portanto, a regulação do monopólio é necessária para que se possa assegurar o 

excedente do consumidor. 

Matematicamente, uma firma mono-produto é considerada monopólio natural 

quando:  

C1 (q*) < C2 (q1) + C3 (q2), 

onde q* = q1 + q2 ; e C é a função de custos das firmas 1, 2 e 3. Essa propriedade é 

conhecida como subaditividade da função de custos, que pode considerar, além de 

ganhos de escala, também ganhos de escopo e/ou de coordenação.  

Cumpre notar que a presença de economias de escala é condição necessária e 

suficiente para a existência de monopólio natural (VISCUSI et al., 1997).  

Em face da eficiência produtiva gerada, não é, pois, recomendável impor 

restrições artificiais à expansão do monopólio natural quando esta é a organização 
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natural da indústria. No entanto, mesmo sendo a estrutura de mercado mais eficiente 

para a oferta de determinado bem ou serviço, do ponto de vista da maximização do 

bem-estar social, o monopólio natural, só será eficiente se a entrada potencial no 

mercado for possível, mas impedida pela política de preços do monopolista. A 

eficiência do monopólio dependerá, portanto, da ausência de barreiras à entrada e saída 

na indústria, isto é, do seu grau de contestabilidade.  

De acordo com a teoria da contestabilidade, difundida no início dos anos 1980, 

estrutura e conduta pouco importam, pois o desempenho é consequência das funções de 

custos das firmas, particularmente os custos fixos irrecuperáveis – sunk costs 

(BAUMOL et al., 1982, SHEPPERD, 1984). 

Esta teoria destaca que uma configuração industrial é factível, quando todas as 

empresas da indústria conseguem atender a totalidade da demanda sem incorrer em 

prejuízo, o que dependerá apenas da extensão do mercado, da técnica e dos preços dos 

fatores. E ainda, que uma configuração industrial é sustentável quando, além de factível, 

não é possível para uma empresa entrante obter lucros com os preços e quantidades 

vigentes no mercado. Nesse caso, a indústria pratica preços tais que Peye – C(ye) < 

E(ye), onde Pe são os preços, ye são as quantidades, C (ye) são os custos totais de 

produção das empresas estabelecidas e E (ye) os custos de entrada (KUPFER, 2002).  

Diz-se que um mercado é perfeitamente contestável se os potenciais entrantes 

possuem total liberdade para entrar e sair deste mercado. Estas hipóteses pressupõem, 

principalmente: (i) tecnologia como um bem livre; (ii) ausências de sunk costs; e (iii) 

inexistência de ações de retaliação contra os novos entrantes por parte das firmas 

estabelecidas.  

Considerando a indústria de gás natural em particular, tais hipóteses, contudo, 

não são realísticas, uma vez que, em primeiro lugar, a tecnologia não é um bem livre, 

mas, ao contrário, é apropriada privadamente no processo de busca por maior 

competitividade das firmas. Em segundo lugar, a atividade de transporte de gás natural 

apresenta elevados custos fixos, sendo os investimentos na construção de dutos 

considerados afundados, em virtude do grau de irreversibilidade que os conformam. A 

existência desses altos custos fixos constitui-se, por outro lado, em uma poderosa 

barreira à entrada em favor da firma monopolista, já que, por razões técnicas, não é 

viável economicamente duplicar redes que requerem elevados investimentos fixos, 

altamente sensíveis às economias de escala. E, por último, não é razoável supor que o 
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agente dominante, longamente estabelecido no mercado, não adote uma estratégia de 

retaliação contra as novas entrantes, caso a entrada se efetive. 

Extrai-se da análise, portanto, que, sendo a atividade de transporte de gás um 

monopólio natural, mas não se configurando como um mercado contestável, não se 

pode prescindir da atuação do Estado para que se consiga evitar o exercício de poder de 

mercado pelo detentor da infraestrutura e, ademais, para assegurar que a sociedade 

possa se apropriar dos ganhos de eficiência oriundos da operação por uma única firma.  

As economias de escala, geradoras de poder de mercado, a presença de 

externalidades, juntamente com a existência de bens públicos e informação assimétrica 

constituem-se as chamadas falhas de mercado que justificam a atuação do Estado como 

agente regulador da economia (ENGEL, 1994, VISCUSI, 1997, BALDWIN, CAVE, 

1999, FERRAZ et al., 2002). 

Quando as firmas conseguem cobrar lucrativamente um preço mais alto do que 

seu custo marginal, diz-se que são detentoras de poder de mercado, os quais podem 

resultar da existência de barreiras à entrada em sua indústria que as permitem obter 

lucros extraordinários (POSNER, 1999, KUPFER, 2002). Tais barreiras podem ser do 

tipo técnico, legal ou fruto do próprio comportamento das firmas (ENGEL, 1994). 

As externalidades ocorrem quando alguma atividade de produção ou de 

consumo possui um efeito indireto sobre outras atividades de consumo ou de produção, 

que não se reflete diretamente nos preços de mercado. Ou seja, um agente econômico 

afeta uma terceira parte de um modo que não é refletido pelo mecanismo de preço. O 

termo externalidade é empregado porque os efeitos, tanto de custos quanto de 

benefícios, são externos ao mercado (BALDWIN, CAVE, 1999). 

Externalidades negativas devem ser vistas como um caso onde os altos custos de 

transação resultam em falhas de mercado e se tornam relevantes quando é custoso evitar 

o consumo de um bem (ou ‘mal’) além da quantidade socialmente ótima, ou porque esta 

exclusão é tecnicamente impossível, ou porque requer o uso de recursos consideráveis. 

Uma externalidade positiva, por outro lado, resulta quando a ação de uma parte 

beneficia outra parte sem ser recompensada.  

Outra fonte de desvio de eficiência surge quando o mercado não consegue 

ofertar certas mercadorias valorizadas por muitos consumidores, que é o caso de um 

bem público. Um bem público é uma mercadoria que pode ser ofertada a baixo custo 

para muitos consumidores, mas, ao ser disponibilizada para alguns, torna-se muito 
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difícil evitar que outros também a consumam, o que desestimula empresas privadas a 

produzi-los sem que haja incentivos do governo (PINDYCK, RUBINFELD, 2002).  

Além disso, sendo a produção de um bem público geralmente custosa, os 

consumidores preferem que outros paguem pelo bem que eles poderão usar livremente 

quando já tiver sido produzido, implicando este comportamento free rider no fato de 

que, em uma economia de mercado, os bens públicos são produzidos em menor 

quantidade que a socialmente desejável (PINDYCK, RUBINFELD, 2002).  

Por tais características, o bem público é considerado um bem não-excludente e 

não-rival, isto é, o consumo de uma unidade por um indivíduo não diminui a quantidade 

disponível para outros consumidores. 

Por último, como fonte relevante das falhas de mercado, observam-se os custos 

de transação, que surgem da necessidade de se determinar preços e outros detalhes da 

transação, como unir compradores e vendedores. Tais custos, em sua maior parte, são 

resultantes de informações incompletas, face ao que consumidores e produtores 

frequentemente não têm acesso à mesma informação a respeito da qualidade dos 

produtos (AKERLOF, 1970). Dessas assimetrias informacionais surgem, em particular, 

uma variedade de outros fenômenos que não podem ser capturados pelo modelo de 

competição perfeita neoclássico, como os denominados risco comportamental – moral 

hazard, seleção adversa e problema de agência (PINDYCK, RUBINFELD, 2002, 

VARIAN, 1996). 

Finalmente, outro argumento em favor da intervenção do Estado em indústrias 

de infraestrutura produtoras de bens públicos deve-se à caracterização das mesmas 

como indústrias de rede, um caso especial de monopólio natural (NEWBERY, 2000, 

BERG, TSCHIRHART, 1988).  

As indústrias de rede são aquelas dependentes da implantação de um conjunto 

interligado de malhas para o transporte e distribuição do produto ao usuário final, como, 

por exemplo, as indústrias voltadas para a provisão de infraestrutura de gás natural, 

eletricidade, telecomunicações, transportes, água e saneamento básico (NEWBERY, 

2000). 

Tais indústrias realçam o papel fundamental das economias de escala, da 

articulação dos diferentes tipos de serviços em torno da infraestrutura propriamente dita 

e da presença de externalidades de rede, que levam o mercado a não fornecer os 

estímulos adequados à alocação eficiente dos recursos. 
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Externalidades de rede ou economias de rede são observadas quando o valor 

para um usuário de ligar-se a uma rede depende do número de outros usuários já 

conectados a ela, o que torna as grandes redes mais atraentes para os usuários do que as 

pequenas (SHAPIRO, VARIAN, 1999). Tais efeitos de rede não são determinados por 

características tecnológicas ou de custos, mas se expressam do lado do usuário, 

conduzindo a economias de escala do lado da demanda – economias de rede 

(SHAPIRO, VARIAN, 1999). Assim, a posição competitiva da firma não é determinada 

pelo preço que ela pratica, nem por sua estrutura de custos, mas pelo tamanho da rede 

que ela opera. 

De fato, por envolverem conexão direta com os consumidores, as redes originam 

um significativo poder de mercado para as firmas que as detém (DEWENTER, 

HAUCAP, 2007), o que, somado às vantagens de localização, que levam a rendas 

extraordinárias – Ricardianas - corroboram o exposto sobre a necessidade de regulação 

do monopólio para que se possa garantir o excedente do consumidor (BERG, 

TSCHIRHART, 1988, POSNER, 1999). 

 

A Importância do Acesso de Terceiros à Rede de Transporte 

Tradicionalmente, a competição nas indústrias de rede era inexistente, o que 

requeria, como visto, a atuação do Estado via regulação dos preços finais de varejo. À 

medida que a competição passou a tornar-se possível nos segmentos upstream e 

downstream devido ao processo de desregulamentação dos mercados, o resultado 

gerado, pelo menos em teoria, foi que apenas os preços no atacado, ou seja, de acesso 

aos produtos, precisassem ser sujeitos à regulação ex-ante (DEWENTER, HAUCAP, 

2007). 

O problema de acesso à infraestrutura de rede foi adquirindo importância 

crescente a partir do movimento de reformas nestas indústrias.  

Tais indústrias apresentam em comum, como objeto de regulação, o monopólio 

dos direitos de passagem essenciais – rights of way (DEWENTER, HAUCAP, 2007), 

qual seja o da permissão garantida pelo dono da propriedade, ou pelo governo, para 

cavar, construir ou usar uma extensão específica de terra, com vistas a instalar alguma 

forma de infraestrutura permanente e, posteriormente, manter e atualizar esta 

infraestrutura particular segundo certas normas de uso pré-estabelecidas. 

Os direitos de passagem são, com efeito, considerados um ativo-chave para 

aqueles que os detêm, assim como o acesso a eles é essencial para as firmas novas 
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entrantes que irão competir com os proprietários desses direitos. Concedidos, de início, 

a um custo mínimo para encorajar o desenvolvimento da infraestrutura, os direitos de 

passagem tornaram-se cada vez mais caros e aumentaram os custos de transação a eles 

associados, à medida que uma maior quantidade de operadores potenciais passaram a 

competir pelos mesmos (DEWENTER, HAUCAP, 2007). Além disso, o acesso 

discriminatório aos direitos de passagem constitui-se uma barreira à entrada no mercado, 

ensejando uma regulação tópica para assegurar um justo acesso aos sistemas de rede 

dominantes (DEWENTER, HAUCAP, 2007). 

Segundo DEWENTER e HAUCAP (2007), o acesso obrigatório às instalações 

de uma firma deve ser garantido apenas quando os seguintes quatro critérios são 

encontrados: 

(i) a instalação é controlada por uma firma com importante poder de mercado; 

(ii) firmas potencialmente competidoras não conseguem reproduzir a instalação 

de forma econômica; 

(iii) o acesso à instalação é necessário para que se possa competir nos mercados 

upstream e downstream relacionados; e 

(iv) deve ser possível (viável tecnicamente) fornecer acesso à instalação. 

 

Na indústria de gás natural, os gasodutos de transporte, necessários ao 

escoamento e entrega da produção de gás, constituem-se exemplos de instalações 

essenciais – bottlenecks e geram aos detentores dessa infraestrutura fortes assimetrias de 

poder de mercado, que “não é possível ou conveniente por razões de eficiência 

econômica eliminar. Desse modo, é preferível, como visto, intervir mediante regulação 

a fim de assegurar liberdade e isonomia do acesso ao bottleneck, prevenindo ou 

reprimindo seus efeitos anticompetitivos” (POSSAS, 2002). 

Por outro lado, um argumento desfavorável à imposição de competição é que em 

indústrias pouco maduras, esta imposição pode atrasar ou inibir os investimentos em 

infraestrutura em razão dos altos custos envolvidos e do risco de não-recuperação dos 

custos fixos realizados, onerando a firma pioneira e estimulando o comportamento free-

rider, em que os agentes aguardam que a firma pioneira realize os investimentos na 

construção de infraestrutura para, em seguida, solicitar o acesso à rede da incumbente, 

incorrendo, dessa forma, em custos muito inferiores (ALVEAL, ALMEIDA, 2002). 

Desse modo, dever-se-ia considerar o trade-off existente entre promover 

competição por meio do acesso de terceiros à rede e garantir ao proprietário períodos de 



279 
!

exclusividade de uso, a fim de incentivar investimentos na malha e expandi-la onde esta 

ainda é incipiente. 

No caso de mercados mais maduros, como o norte-americano e britânico, cujas 

redes já estão bastante capilarizadas, é possível observar competição na oferta, baseada 

na obrigatoriedade de acesso não discriminatório à infraestrutura de transporte (IEA, 

1998). 

Apesar de os preços do gás, ao menos na boca do poço e no nível atacadista, não 

serem mais controlados pelo Estado nestes mercados, os preços dos serviços de 

transporte e estocagem (dos quais fazem parte os preços aos usuários finais) 

permanecem em sua maior parte sendo regulados pelas autoridades governamentais, 

baseados na taxa de retorno (IEA, 1998), a fim de prevenir que as companhias de 

transporte cobrem preços abusivos pelo uso de seus sistemas e consequentemente se 

apropriem de rendas de monopólio. 

 

Metodologias de Aplicação do Preço de Acesso para o Transporte de Gás Natural 

As considerações gerais sobre a reestruturação do papel do Estado apresentam-

se compatíveis com uma das abordagens teóricas mais influentes a respeito da dinâmica 

das indústrias de rede – a do modelo principal-agente, que é a orientação no sentido de 

que o marco regulatório deve pautar-se por mecanismos “orientados pelo mercado”, de 

modo a, simultaneamente, garantir o incentivo para novos investimentos na indústria e a 

transferência dos benefícios ao consumidor, assegurando o máximo de bem-estar 

(VARIAN, 1996, ROSS, 1973).  

O modelo do tipo principal-agente é tratado na literatura como uma solução ao 

problema central existente em toda relação regulatória: a presença de assimetria de 

informação. Segundo esta formulação, o regulador é o principal e precisa incentivar o 

agente – a firma regulada – a agir de acordo com o seu interesse. Isso porque, a 

informação assimétrica entre ambos torna difícil ao regulador ter acesso à verdadeira 

função de custo da firma que o possibilite fixar ou parametrizar o valor mais adequado 

das tarifas que é permitida à firma regulada cobrar. Assim sendo, a autoridade 

reguladora deve se concentrar na escolha dos mecanismos diretos compatíveis com o 

incentivo, através dos quais a firma regulada é estimulada a revelar o verdadeiro valor 

do seu custo marginal (RESENDE, 1997). Nesse sentido, a escolha do regime 

regulatório mais apropriado é compatível com a solução dos problemas de assimetria de 

informação entre reguladores e regulados. 
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Neste âmbito, a regulação do preço de acesso torna-se um instrumento crucial 

para o desenvolvimento das indústrias de rede, a partir da promoção de um ambiente 

competitivo que atraia investimentos e permita a entrada de novas firmas e, ainda, 

garanta a oferta do produto a preços justos e qualidade razoável, para o atendimento de 

todo o mercado.   

Com este instrumento, é possível ao regulador controlar a quantidade do 

excedente social, garantindo à empresa incumbente um lucro que lhe possibilite 

permanecer operando, mas ao mesmo tempo a impeça de se utilizar de seu poder de 

mercado e cobrar preços abusivos (PINTO Jr., ALMEIDA, 2007). 

Dessa forma, a escolha da metodologia adequada para a obtenção do preço de 

acesso às instalações essenciais impactará fortemente os resultados que se quer alcançar 

quanto ao progressivo desenvolvimento do mercado e está condicionada à estrutura 

setorial e ao marco regulatório vigente em cada país. Não há, portanto, uma solução 

única quanto ao tipo de critério tarifário deve-se adotar (ARMSTRONG et al., 1994), a 

regra mais apropriada deverá levar em conta as características estruturais da indústria de 

gás natural do país. 

Conforme mencionado, dada a importância que o acesso à rede de transporte de 

gás representa para a promoção da competição em indústrias de rede, tendo em vista 

suas características de monopólio natural, os regimes tarifários a serem adotados no 

segmento de transporte ganham grande relevância e dependerão das condições 

estruturais da indústria gasífera de cada país. Os critérios mais comumente observados 

para o estabelecimento de tarifas de acesso em indústrias de rede são: (i) Tarifação pela 

taxa de retorno, também conhecida como Cost Plus Contracts ou tarifação pelo custo 

dos serviços; (ii) Tarifação por Teto de Preços – Price Cap; (iii) Tarifação a Custo 

Marginal; (iv) Tarifação Second Best; e (v) Regra de Ramsey. 

 

(i) Tarifação Cost-Plus Contracts 

A Tarifação Cost-Plus, já detalhada anteriormente, consiste no estabelecimento 

de uma taxa de retorno ‘justa’ sobre o capital, que é permitida à firma regulada obter, de 

modo que ela possa cobrar preços que cubram seus custos operacionais e lhe forneçam 

uma taxa de retorno justa sobre o valor do seu capital depreciável, taxa esta suficiente 

para manter o interesse dos investidores em substituir ou expandir os ativos da firma 

(EIA, 2014a, ENERGY CHARTER SECRETARIAT, 2007, BALDWIN, CAVE, 
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1999). Esse método de regulação garantia que a firma cobrisse seus custos, mas não a 

fornecia nenhum forte incentivo para manter esses custos baixos. 

 

(ii) Regulação por Teto de Preços 

O entendimento de que a regra de tarifação pela taxa de retorno produzia 

distorções, em razão das assimetrias de informação, gerou a alternativa de regulação por 

incentivos. A necessidade de um regime pró-eficiência resultou, então, na introdução do 

mecanismo de regulação de tarifa por limite de preços – Price-Cap Regulation (PCAP), 

considerado um esquema de incentivo de alto impacto, uma vez que, por ele, a 

autoridade reguladora se limita a fixar um ‘teto’ de preços, permitindo que a firma se 

aproprie de toda e qualquer economia em custos (ARMSTRONG et al., 1994, 

LAFFONT, TIROLE, 1993). 

O regime PCAP, também conhecido como RPI-X, permite que a firma tenha 

liberdade para fixar preços, desde que esses não aumentem mais do que a diferença 

entre a variação de um índice geral de preços – Retail Price Index (RPI); e um fator X, 

que é arbitrado pelo regulador, aproximando a evolução esperada da produtividade. É 

importante mencionar que, dado esse fator de produtividade X exógeno e não 

especificado, existe um nível crítico X* acima do qual não há incentivo para que as 

firmas despendam esforço. A dificuldade em se estabelecer o valor de X, ou seja, a 

medida de aumento de produtividade que será imposta ao produtor quando da fixação 

das tarifas, se deve, por sua vez, à assimetria de informação existente entre a agência 

reguladora e a firma regulada. Tal dificuldade deixaria de existir, caso o órgão regulador 

trabalhasse com perfeita informação. O valor de X muito restritivo – excessivamente 

alto – traz, como conseqüência, o problema do risco comportamental, em que as 

informações fornecidas ao regulador não são seguras, prejudicando a qualidade da 

regulação. Nesse caso, as possibilidades de apropriação dos benefícios adicionais 

relativos a um maior nível de esforço são relativamente mais reduzidas (LAFFONT, 

TIROLE, 1993).  

Além disso, como no regime cost-plus utilizam-se dados mais recentes no 

processo de revisão tarifária e no PCAP consideram-se os valores médios dos anos 

precedentes, sendo fixo o período de revisão tarifária e prevalecendo regras claras 

relacionando o fator X com o desempenho passado da firma, o regime PCAP poderia 

ser considerado semelhante ao cost-plus com defasagem regulatória, uma vez que, 

prevalecendo a regulação por limite de preços, a firma só tem incentivo à busca de 
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eficiência nos períodos próximos da data de reajuste. No entanto, estudos evidenciaram 

que a exogeneidade do fator de ajustamento X dita em larga medida uma eventual 

superioridade do regime PCAP comparativamente ao cost-plus, embora seja 

questionável sua contribuição para a garantia de qualidade (JOSKOW, 2006b, OCDE, 

1995, ARMSTRONG et al., 1994). 

 

(iii) Tarifação a Custo Marginal 

A Tarifação a Custo Marginal é considerada uma solução teórica ótima apenas 

sob o ponto de vista da eficiência alocativa, e consiste em igualar os preços de acesso ao 

custo marginal do serviço (ARMSTRONG et al., 1994). Isso porque, em indústrias com 

características de monopólio natural o custo marginal encontra-se abaixo do custo 

médio, e, portanto, igualar o preço de acesso ao custo marginal faz com que a firma 

proprietária da infraestrutura não consiga recuperar os custos fixos incorridos, 

desincentivando qualquer investimento na rede (ARMSTRONG et al., 1994). 

Os problemas gerados com a aplicação deste tipo de tarifação poderia ser 

solucionado através de duas alternativas: (i) taxações e/ou transferências 

governamentais – o que, na prática, além de difícil aplicação, pode gerar distorções; e 

(ii) adoção de uma regra de tarifação de acesso baseada no custo médio, em substituição 

ao custo marginal: Tarifação Second Best (VISCUSI et al., 1997). 

 

(iv) Tarifação Second Best 

 Embora não gere uma alocação ótima de recursos, uma vez que difere do 

resultado competitivo (ao igualar o preço ao custo médio e não ao custo marginal), esta 

regra possibilita a recuperação dos custos fixos, pois determina a igualdade entre o 

preço de acesso (A) e o custo unitário da provisão do acesso (Ca), somado à razão entre 

custo fixo (CF) e quantidade demandada (Qd). Assim: A = Ca + CF/Qd. 

 A aplicação da regra Second Best busca otimizar o excedente ao igualar a receita 

total ao custo total, considerando um lucro razoável e uma provisão para incertezas. A 

atuação do órgão regulador deve ser então no sentido de descobrir um nível de receita 

para a firma sujeito a restrições de lucros normais – break-even e, ao mesmo tempo, 

minimizar a perda no excedente total causada pelo desvio frente ao custo marginal 

(VISCUSI et al., 1997, PINTO Jr., ALMEIDA, 2007). 
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 É importante lembrar que a aplicação desta regra destina-se aos casos em que as 

firmas produzem bens ou serviços para atender a um só mercado. No caso de firmas 

multiprodutoras deve ser aplicada a regra de Ramsey. 

 

(v) Regra de Ramsey 

Como anteriormente mencionado, para alguns serviços públicos, os custos 

médios podem estar acima dos custos marginais e, então, os preços precisarão exceder 

os custos marginais para que a firma cubra seus custos. Com foco distinto do 

correspondente ao regime cost-plus, os preços de Ramsey são desenhados para 

arrecadar essa receita de forma tão eficiente quanto possível, minimizando as mudanças 

na quantidade em relação àquelas quantidades que seriam compradas aos preços iguais 

ao custo marginal e que corresponderiam à solução de máximo bem-estar social 

(VISCUSI et al., 1997). 

Em formulação equiparável à de Ramsey para a análise do problema da tarifa 

ótima, Boiteux (1956) postulou que, face a um monopólio natural multiprodutor j que 

produz os outputs q1,..., qn ao custo Cj (q1,..., qn) e diante de demandas independentes 

entre si pk = Pk (qk), com os excedentes do consumidor a elas associados denotados por 

Sk (qk), o regulador escolhe os outputs q1, ..., qn de forma a (LAFFONT, TIROLE, 

1993):  

Max    Σk Sk (qk) – Cj (q1,…, qn), 
     (q1,...,qn) 

s.a: Σk Pk (qk) qk≥ Cj (q1,…, qn). 

 

Ou seja, no ótimo de Ramsey é alcançado o mais alto nível possível de 

excedente do consumidor que assegura lucro extraordinário zero para a firma.  

O princípio geral é que os produtos com a demanda menos sensível ao preço 

devem ter os preços mais altos em relação aos seus custos marginais. Uma alternativa, 

então, é cobrar uma tarifa two-part, de forma que cada consumidor pague, além de uma 

tarifa de acesso, um preço por cada unidade consumida. Este tipo de tarifa é muito útil 

para o segmento de transporte de gás e é definida da seguinte forma: T (q) = A + Pi, 

sendo A um componente fixo relativo ao acesso e P, o preço por unidade consumida. O 

preço unitário pode ser estabelecido ao custo marginal, o qual é eficiente contanto que a 

tarifa de acesso possa aumentar a renda suficientemente, sem dissuadir alguns 
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consumidores de adquirir o produto. Se necessário, uma tarifa de acesso menor poderia 

ser combinada com um preço ligeiramente acima do custo marginal. As firmas nesse 

regime podem ser capazes de aumentar tanto os seus lucros quanto o bem-estar de seus 

consumidores, ofertando um menu de tarifas escolhido cuidadosamente e permitindo ao 

consumidor escolher entre elas (pequenos consumidores podem escolher uma tarifa fixa 

baixa e uma taxa unitária alta, enquanto grandes consumidores pagam uma tarifa fixa 

maior e uma taxa unitária menor). Os Preços de Ramsey implicam, portanto, preços 

altos para produtos essenciais, porque sua demanda não responde ao preço, mas preços 

baixos para produtos de luxo sensíveis ao preço (GREEN, PARDINA,1999). 

A regra de Ramsey se baseia em uma precificação linear, em que as tarifas são 

definidas igualando o custo total à receita total, de modo a minimizar as perdas de bem-

estar. Observa-se então a partir da regra de Ramsey que os preços devem ser 

estabelecidos inversamente às suas elasticidades-preço, a fim de minimizar as perdas de 

bem-estar. Matematicamente tem-se que: (Pi – CMgi) / Pi = δ / ei. Onde: Pi = preço do 

bem i; Cmgi = custo marginal de i; δ = constante; ei = elasticidade da demanda pelo bem 

i. 

VISCUSI et al. (1997) propõem uma alternativa para fixação de preços a partir 

da regra de Ramsey, qual seja a diminuição da produção de todos os bens na mesma 

proporção até que o custo e a receita total sejam igualados. 

As desvantagens observadas na aplicação da regra de Ramsey dizem respeito à 

dificuldade da autoridade reguladora em conhecer a verdadeira função de custo da 

firma, bem como a função de demanda do mercado e as elasticidades associadas. Além 

disso, sempre existe a possibilidade de uma distribuição de renda desigual e injusta, já 

que as classes de menor poder aquisitivo apresentam demanda mais inelásticas. Outros 

aspectos negativos estão relacionados ao não incentivo a cortes de custos e a aumentos 

de produtividade (PINTO Jr., SILVEIRA,1999).  
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ANEXO II 

 

Com o objetivo de expor o panorama atual do mercado de gás natural nos 

principais países da União Europeia, especialmente no que diz respeito à evolução 

observada em termos de produção e consumo de gás natural doméstico, mas também 

em termos da participação do gás na matriz energética, será apresentado a seguir o 

balanço dos mercados de gás natural na Alemanha, Reino Unido, Itália, França, 

Espanha e Noruega (que embora não faça parte da União Europeia, possui uma 

indústria gasífera altamente relevante para o continente europeu). 

 

Alemanha 

O gás natural tem crescido na matriz energética alemã: de 15% em 1980 para 

21% em 2015 (BP, 2016a). Ocupa atualmente o 3º lugar, atrás do óleo bruto, principal 

fonte, com 34% e do carvão, com 25% (BP, 2016a). A expectativa é de que nos 

próximos anos a participação do gás ultrapasse a do carvão na matriz, em virtude de 

duas importantes razões: a redução das emissões para atender as exigências do 

Protocolo de Kyoto e a política governamental de reduzir o uso da energia nuclear, a 

única (além das fontes renováveis) com baixas emissões de gás carbônico (EIA, 2015g). 

Após o acidente de Fukushima, devido aos protestos públicos, o governo alemão 

decidiu fechar oito reatores nucleares lançados antes de 1980, e os nove reatores 

remanescentes serão fechados até 2022 (EIA, 2015g).  

A produção de gás natural alemã vem se reduzindo aceleradamente nos últimos 

anos: de 17 bilhões de m3 no ano 2000 para 7,2 bilhões de m3 em 2015 (BP, 2016a). Em 

contrapartida, a demanda por gás natural cresceu expressivamente desde a década de 80 

até meados dos anos 2000: de 57,4 bilhões de m3 em 1980 para 87,9 bilhões de m3 em 

2006 (BP, 2016a).  

Tal balanço é explicado pelo fato de que a Alemanha foi um dos primeiros 

países a adotar o uso massivo do gás, encorajada por sua proximidade com os campos 

da Holanda e do Mar do Norte. Além disso, parcerias entre distribuidoras alemãs e a 

Gazprom, estatal russa, ajudou a alavancar a importação por dutos (GILARDONI, 

2008). 

Desde 2007, no entanto, a demanda alemã tem apresentado tendência 

decrescente, o que pode ser explicado pelas melhorias de eficiência energética 
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implementadas (EIA, 2015g). Em 2014, houve forte redução no consumo: 71 bilhões de 

m3, ante 82,5 bilhões de m3 no ano anterior, e em 2015 o volume de gás consumido 

apresentou suave recuperação, totalizando 74,6 bilhões de m3 (BP, 2016a).  

O Gráfico AII.1 abaixo mostra a evolução do consumo alemão e sua 

participação no total de consumo da UE-28, bem como a produção de gás no país no 

período 1980-2015. 

 
Gráfico AII.1. Evolução do consumo e produção de gás natural na Alemanha (em 
bilhões de m3). 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados de BP Statistical Review of World Energy (BP, 2016a). 

 

Reino Unido 

Como na Alemanha, a matriz energética do Reino Unido se alterou 

consideravelmente nos últimos 30 anos, tendo a participação do gás natural crescido de 

um nível já alto de 20% em 1980, para 32% em 2015, superando o carvão em 1993, 

cujo consumo atual representa 12% da matriz (BP, 2016a).  

O Reino Unido e a Alemanha são os maiores consumidores de gás natural da 

EU-28 e estão entre as primeiras nações a utilizar gás natural nesta região. O Reino 

Unido teve seu consumo alavancado pelas descobertas de campos gigantes no final da 

década de 60 e pela contínua atividade de E&P das duas principais empresas 

petrolíferas do país: BP e Shell (GILARDONI, 2008). Novas descobertas de grandes 

campos petrolíferos no Mar do Norte (MELLING, 2010) levaram a um elevado 

crescimento na produção a partir da década de 1990: de cerca de 46 bilhões de m3 em 
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1990 passou para 109 bilhões de m3 em 2000, quando atingiu seu pico e começou a 

declinar, estando atualmente em torno de 39,7 bilhões de m3 (BP, 2016a). 

Da mesma forma, o consumo de gás cresceu de 45 bilhões de m3 em 1980 para 

99 bilhões de m3 em 2010 e atualmente está em 68,3 bilhões de m3 (BP, 2016a), devido 

em grande medida aos efeitos da crise internacional de 2008, ainda sentida no 

continente europeu. Seu percentual no total de consumo da EU-28, no entanto, 

permanece há três décadas em torno de 17-20% (BP, 2016a). 

Os segmentos que mais utilizam gás natural são o residencial (40%), seguido 

pelo industrial (24%), de geração elétrica (23%) e o comercial (10%) (EIA, 2014b). 

 Além de quatro sistemas principais de gasodutos domésticos que carregam gás 

das plataformas offshore até os terminais costeiros, o Reino Unido possui redes de 

transporte de interligação com outros países, como, por exemplo, o duto Interconnector 

que liga este país à Bélgica (inaugurado em 1998), com capacidade de operação bi-

direcional74 de 2,0-2,5 bilhões de pés cúbicos/dia (60 a 75 milhões de m3/dia). Outro 

importante duto é o Langeled (inaugurado em 2007) – um dos três dutos que ligam o 

Reino Unido à Noruega, cuja capacidade também é de 2,5 bilhões de pés cúbicos/dia 

(75 milhões de m3/dia) (EIA, 2014b).  

 Atualmente, existem quatro terminais de importação de GNL em operação no 

Reino Unido. O mais antigo, Grain LNG Terminal, entrou em operação em 2005 e 

possui capacidade de 15 milhões de toneladas de GNL por ano – mtpa (cerca de 21 

bilhões de m3/ano). Os outros são: Teesside LNG (3 mtpa ou 4,2 bilhões de m3/ano); 

Dragon LNG, operacional desde 2009 e com capacidade de 4,4 mtpa (6 bilhões de 

m3/ano); e South Hook LNG, operacional em 2009, é o maior terminal de GNL da 

Europa, com capacidade de 15,6 mtpa (cerca de 22 bilhões de m3/ano) (IGU, 2014, EIA, 

2014b).  

Em 2011, o Reino Unido ultrapassou a Espanha pela primeira vez na demanda 

por GNL, se tornando o maior mercado de importações de GNL da EU-28. No ano 

seguinte, porém, sua demanda de GNL caiu abaixo da espanhola: em virtude de as 

cargas de GNL estarem sendo desviadas para o mercado asiático, atraídas pelos altos 

preços neste mercado (intensificados pelo aumento da demanda de gás do Japão pós-

acidente de Fukushima), o Reino Unido reduziu suas importações de GNL e as 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
74 A capacidade de operação bi-direcional significa que este duto pode ser usado para exportar gás natural 
do Reino Unido para o continente europeu (modo forward) ou pode importar gás deste continente (modo 
reverso) (EIA, 2014b). 
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compensou aumentando as importações de gás por dutos, principalmente da Noruega 

(EIA, 2014b). 

Em 2015, a maior parte das importações do Reino Unido foi realizada por meio 

de dutos da Noruega (61% do total) e da Holanda (7%), e 31% através de importações 

de GNL, as quais totalizaram cerca de 13 bilhões de m3 (EIA, 2014b, BP, 2016a). 

Também houve exportações via dutos para Irlanda, Bélgica e Holanda, em um total de 

aproximadamente 13 bilhões de m3 (BP, 2016a). 

O Gráfico AII.2 abaixo mostra a evolução da demanda e oferta de gás natural do 

Reino Unido e sua participação no total de consumo da EU-28 no período 1980-2015. 

 
Gráfico AII.2. Evolução do consumo e produção de gás natural no Reino Unido (em 
bilhões de m3). 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados de BP Statistical Review of World Energy (BP, 2016a). 

 

Itália 

A matriz energética da Itália nunca esteve bem balanceada. Durante a década de 

80, o consumo de energia primária foi dominado pelo óleo, com uma participação acima 

de 60%. Desde então, o consumo de óleo tem caído, sendo gradualmente substituído 

pelo gás natural, principal fonte para geração elétrica. Atualmente, a participação do 

óleo está em 39%, enquanto a do gás já atingiu 36% (BP, 2016a).  

O uso do carvão tem sido modesto desde os anos 1980 (representa hoje 8% da 

matriz de energia italiana). Ademais, as obrigações de Kyoto, juntamente com a 
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impopularidade deste energético na Itália tornam difícil qualquer recuperação relevante. 

Já a energia nuclear foi abandonada com um referendo em 1987 (GILARDONI, 2008). 

O consumo de gás natural na Itália mais do que triplicou nas últimas três 

décadas, passando de um volume de 25 bilhões de m3 em 1980 para 76 bilhões de m3 em 

2010. Tal crescimento no período foi apoiado pela parceria firmada entre a Itália e a 

Rússia, particularmente entre a ENI e a GAZPROM, estatais petrolíferas destes países, a 

qual garantiu o abastecimento amplo e contínuo via dutos. A partir de 2010, porém, é 

possível observar uma redução gradual no consumo, que atingiu 61,4 bilhões de m3 em 

2015 (BP, 2016a).  

Com uma produção de apenas 6,2 bilhões de m3 em 2015, insuficiente para 

atendimento de sua demanda, a Itália é o segundo maior importador de gás natural da 

Europa, atrás apenas da Alemanha. As importações de gás somaram cerca de 50 bilhões 

de m3 em 2014 e são oriundas em sua maior parte da Rússia, Noruega, Holanda, Argélia 

e Líbia via dutos, mas também do Catar via GNL (BP, 2016a). Destaca-se que 39% da 

demanda de gás italiana em 2015 foi suprida por importações de gás russo. 

A Itália possui três terminais de GNL, embora sua taxa de utilização esteja em 

torno de 45% (EIA, 2015h). 

Ressalta-se também que a posição geográfica da Itália facilita o 

desenvolvimento de um centro de comercialização de gás. A Itália está tentando, desde 

meados dos anos 2000, atuar neste sentido com a construção do duto TransTunisiano, 

com origem nos campos da Argélia e o projeto Greenstream, em parceria com a Líbia. 

O duto Galsi, que a liga à Argélia, pode aumentar suas chances de atuar como um hub 

para o gás natural. Para isso, contudo, o mercado de GNL também precisará ser 

desenvolvido, com a adição de novas plantas e maior capacidade de regaseificação 

(GILARDONI, 2008). 

O Gráfico AII.3 abaixo mostra a evolução da demanda de gás natural da Itália e 

sua participação no total de consumo da EU-28, bem como a produção de gás no país no 

período 1980-2015. 
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Gráfico AII.3. Evolução do consumo e produção de gás natural na Itália (em bilhões de 
m3). 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados de BP Statistical Review of World Energy (BP, 2016a). 

 

França  

A matriz energética francesa era dominada pelo óleo no início dos anos 1980, 

mas foi alterada radicalmente quando, em uma tentativa explícita de reduzir a 

dependência da energia estrangeira, foram construídas diversas plantas nucleares. Por 

conseguinte, 75% da energia elétrica francesa é gerada pela fonte nuclear (WORLD 

NUCLEAR ASSOCIATION, 2015). Elevados investimentos da empresa Électricité de 

France (EDF) (GILARDONI, 2008, PERCEBOIS, 1998), estatal francesa, permitiram 

que a energia nuclear superasse o óleo como principal fonte primária de energia do país 

(BP, 2016a). A participação do gás natural permaneceu relativamente estável: de 12% 

em 1980 para 15% em 2015 (BP, 2016a). A disponibilidade de plantas nucleares, com 

emissão zero de gás carbônico, continua sendo o maior incentivo para não se aumentar 

o consumo de gás natural (WORLD NUCLEAR ASSOCIATION, 2015, GILARDONI, 

2008). 

Este consumo cresceu abaixo de 1% a.a. na década de 80, cerca de 3% a.a. nos 

anos 90 e 1,6% a.a. nos anos 2000. Atualmente está em torno de 39 bilhões de m3 (BP, 

2016a). 

O Gráfico AII.4 a seguir apresenta a evolução da demanda de gás natural 

francesa e sua participação no total de consumo da EU-28 no período 1980-2015. 
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Gráfico AII.4. Evolução do consumo e produção de gás natural na França (em bilhões 
de m3). 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados de BP Statistical Review of World Energy (BP, 2016a). 

 

Espanha 

O óleo ainda domina o consumo de energia primária na Espanha, com 45% de 

participação na matriz, embora tenha sofrido forte redução desde o início dos anos 

2000, quando representava cerca de 55% (BP, 2016a). Carvão e energia nuclear 

representam 11% e 10%, respectivamente. O gás natural é a fonte de maior crescimento: 

de um consumo próximo a zero no início dos anos 80 cresceu entre 10-13% a.a durante 

as décadas de 1980, 1990 e 2000 e atualmente representa 18% da matriz energética (BP, 

2016a). A demanda de gás natural da Espanha em 2015 foi de 27,6 bilhões de m3, o que 

a coloca em sexto lugar no consumo da EU-28 (BP, 2016a). 

O aumento no consumo foi sustentado pela política governamental de 

fortalecimento da rede de infraestrutura. O duto TransPyrenean leva o gás da Noruega à 

Espanha através da França, enquanto o duto Maghreb-Europe abastece o país com o gás 

da Argélia (GILARDONI, 2008).  

Vale dizer que a Espanha não é um país produtor de gás e para evitar que sua 

dependência energética se tornasse um fator de vulnerabilidade, o país investiu na 

construção de diversas instalações de regaseificação de GNL. A Espanha tem maior 

número de terminais de GNL do que qualquer outro país europeu – seis instalações com 

capacidade total de cerca de 60 bilhões de m3 – permitindo uma diversificação 
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estratégica das fontes de oferta dos países supridores, o que inclui, entre outros, Argélia, 

Nigéria, Catar, Trinidad & Tobago, Peru, Noruega e Omã (BP, 2016a, IGU, 2015b). 

Contudo, a dependência do gás importado da Argélia é bastante forte: em 2015 esta 

fonte supriu 57% da demanda total de gás espanhola. 

O Gráfico AII.5 a seguir apresenta a evolução da demanda de gás natural na 

Espanha e sua participação no total de consumo da EU-28 no período 1980-2015. 

 
Gráfico AII.5. Evolução do consumo e produção de gás natural na Espanha (em bilhões 
de m3). 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados de BP Statistical Review of World Energy (BP, 2016a). 

 

Noruega 

Embora a Noruega não faça parte da União Europeia, este país possui 

importantes reservas de gás natural, de 1,9 trilhões de m3 e é o 2º maior produtor de gás 

natural do continente europeu, atrás da Rússia (BP, 2016a).  

Ao longo de toda a década de 1980, a produção de gás norueguesa manteve-se 

estável, na faixa dos 23-28 bilhões de m3 por ano. A partir de meados da década de 

1990, no entanto, os volumes produzidos apresentaram um expressivo e contínuo 

crescimento, passando de 27,8 bilhões de m3 em 1995 para 85,1 bilhões de m3 em 2005, 

mais do que triplicando em uma década. Atualmente a produção de gás deste país está 

em torno de 117 bilhões de m3 (BP, 2016a). 
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Apesar desta elevada oferta, a participação do gás na matriz energética 

norueguesa é pequena (cerca de 9%) e a fonte de energia primária mais utilizada é a 

hidrelétrica (66%), seguida pelo óleo (22%) (BP, 2016a). 

Desta feita, a maior parte da produção de gás natural é exportada através de 

dutos (cerca de 109,5 bilhões de m3 em 2015) para os países europeus, principalmente 

Alemanha, Reino Unido, Holanda e França, mas também uma parte menor é exportada 

via GNL (6,0 bilhões de m3 em 2015) para todos os continentes (BP, 2016a). Vale dizer 

que a produção norueguesa abasteceu seu consumo interno, de 4,8 bilhões de m3 e 

atendeu a aproximadamente 28% do consumo de gás natural da EU-28 em 2015 (BP, 

2016a). 

A Figura AII.1 abaixo apresenta a rede de dutos de transporte de gás natural que 

liga a Noruega aos grandes consumidores de gás da União Europeia.  

 

 
Figura AII.1. Dutos de Transporte de Gás Natural que Interconectam a Noruega aos 
Países Europeus. 
Fonte: EIA (2015i). 
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Já o Gráfico AII.6 a seguir apresenta a evolução da produção e do consumo de 

gás natural na Noruega no período 1980-2015. 

 
Gráfico AII.6. Evolução do consumo e produção de gás natural na Espanha (em bilhões 
de m3). 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados de BP Statistical Review of World Energy (BP, 2016a). 
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