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Considerando basicamente os novos projetos do pré-
-sal, o Brasil pode triplicar para 120 milhões de m³/dia a 
oferta de gás ao mercado até 2020, segundo estimativa 
da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP). O mercado de gás no Brasil ainda está 
em fase de desenvolvimento e consolidação, mas a oferta 
de gás vem sendo ampliada. Apesar disso, a escassa 
infraestrutura de transporte, a ausência de uma política 
pública específica para o gás e a necessidade de novos 
trades foram alguns dos pontos levantados nas discus-
sões da quarta edição do Rio Gas Forum, que debateu os 
rumos do mercado no Brasil e na América Latina, além 
das oportunidades e desafios da indústria.

Gás:
por Maria Fernanda Romero

Rio Gas Forum 2013

de crescimento e grandes 
desafios

potencial
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A 
participação do gás na-
tural na matriz energéti-
ca brasileira é de 10,2%, 
de acordo com o Balan-
ço Energético Nacional 

2012, contra uma média mundial 
de 21,4%. Entretanto, os altos riscos 
e incertezas e os grandes volumes 
de investimentos necessários para o 
desenvolvimento de infraestrutura 
neste segmento ainda são as entra-
ves desse setor no país. Tais temas 
foram os principais assuntos que per-
mearam a quarta 
edição do Rio Gas 
Forum, promovido 
pelo grupo CWC 
em março no Co-
pacabana Palace. 

D e  a c o r d o 
com Luciana Ra-
chid, gerente exe-

cutiva de Logística e Participações 
em Gás Natural (GE-LPGN) da Área 
de Gás e Energia da Petrobras, que 
fez a palestra de abertura do Rio Gas 
Forum 2013, no ano passado a produ-
ção nacional de gás natural cresceu 
18%. A demanda média, estimula-
da, principalmente, pelo consumo 
termelétrico, foi de 74,5 milhões de 
m³/dia, volume 22% superior à média 
de 2011.

Para atender esta demanda cres-
cente, a Petrobras ampliou sua ca-
pacidade de regaseificação de gás 
natural liquefeito (GNL) para 27 
milhões de m³/dia em 2012. 

Com a entrada em operação, em 
setembro deste ano, do Terminal de 
Regaseificação de Gás Natural Li-
quefeito (GNL) da Bahia (TRBA), 
localizado na Baía de Todos os San-
tos, o Brasil terá capacidade de re-
gaseificar 41 milhões m3/dia de GNL 
– volume maior que os 30 milhões m/
dia de gás natural da Bolívia. 

Luciana Rachid indicou que mes-
mo com o crescimento da oferta de 
GNL no Brasil após 2030, a Petrobras 
não pretende exportar gás. “Vamos 
ampliar nossa atuação na comerciali-
zação e transporte de GNL, mas não 
está em nossos planos a exportação 
dele. Não temos hoje essa previsão 
dentro do planejamento estratégico 
da Petrobras”, salientou.

Em 2012, de acordo com a exe-
cutiva, a estatal importou grandes 
volumes para atender a demanda 
interna, especialmente das térmicas 
que precisaram ser acionadas por 
conta da redução no nível de reser-
vatórios de hidrelétricas. “Ao todo 
foram 45 cargas de GNL, das quais 
seis foram reexportadas, e cinco ope-
rações offshore nas quais as cargas 
foram redirecionadas para outros 
países antes de aportar no Brasil”, 
pontuou Rachid.

A executiva ressaltou ainda que 
apenas em infraestrutura de trans-
porte de gás natural, a Petrobras in-
vestiu cerca de US$ 16 bilhões no 
período 2007-2012, encerrando um 
importante ciclo de investimentos 
que resultou em uma malha com-
posta por 9.190 km de gasodutos.

Na ocasião, Rachid informou que 
considera ainda prematura a ideia 
de o Brasil disponibilizar gás não 
convencional a preços compatíveis 
com o shale gas dos Estados Unidos 
no curto prazo.

A gerente lembrou também do 
Programa Onshore de Gás Natural 
(Pron-gás), criado pela Petrobras em 
janeiro deste ano, visando identifi-
car o potencial de gás natural em 
reservatórios convencionais ou não 
convencionais em bacias sedimenta-
res terrestres e avaliar os custos para 
seu aproveitamento, considerando a 
sinergia com linhas de transmissão 
para atender usinas termelétricas e 
fábricas de fertilizantes nitrogenados.

Mercado mundial
Para a Agência Internacional de 

Energia (AIE), o gás tem um papel 
crucial para a migração de uma eco-
nomia de baixo carbono, sobretudo 
em substituição ao carvão, e deve 
crescer bastante sua participação no 
mix energético global.

Capella Festa, especialista da 
AIE, informou que a perspectiva 
para demanda de gás no mundo é 
muito grande. “Até 2035 devemos ter 
novos exportadores de Gás Natural 
Liquefeito (GNL). Vamos diversificar 
o fluxo de comércio para as próxi-
mas décadas”, salientou. A executiva 
indicou que no Brasil as fontes de 
energia de maior crescimento até 
2025 devem ser o gás natural e os 
renováveis.

Na América do Norte, a AIE pre-
vê que 80% do crescimento em gás 
não convencional ocorrerão somen-
te depois de 2020, principalmente 
devido à falta de infraestrutura e 
indústria de serviços. 

Eric Eyberg, consultor da área 
de gás e energia da Wood Macken-
zie ,  comentou 
sobre a mudan-
ça na integração 
e otimização do 
mercado de gás 
no Cone Sul, no 
qual cada país 
possui uma po-
lítica para o in-
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sumo, o que gera preços elevados 
em nível mundial.

Ele alerta que o Brasil deve tra-
balhar em direção a um mercado de 
gás livre, aplicando regras para os 
consumidores livres, com incentivos 
aos produtores e melhor infraestru-
tura. A incerteza do gás do pré-sal 
ofertado ao mercado foi outro assunto 
ressaltado pelo executivo que, segun-
do ele, é importante, mas apresenta 
taxa de reinjeção elevada.

Eyberg apontou ainda que a con-
sultoria prevê risco de esgotamento 
do gás boliviano em 2019, o que será 
um problema potencial para Brasil e 
Argentina. Ele sugeriu que os países 
devem estabelecer preços regionais 
para melhorar o mercado de gás.

Pemat
O Plano Decenal de Expansão da 

Malha de Transporte Dutoviário (Pe-
mat) será lançado neste primeiro se-
mestre, de acordo com Symone Chris-

tine de Santana 
Araújo, diretora 
do departamen-
to de gás natural 
do Ministério de 
Minas e Energia 
(MME) em pales-
tra no evento. O 
plano está sendo 

elaborado em conjunto pelo MME, 
Empresa de Pesquisa Energética 

(EPE) e ANP, com a contribuição da 
indústria, e trará um levantamento 
da necessidade da construção de du-
tos para o escoamento da produção 
de gás natural em solo brasileiro. “A 
primeira versão do plano foi concluí-
da, recebemos os resultados prelimi-
nares da EPE, agora vamos discutir 
internamente e publicar no primeiro 
semestre”, disse.

A partir do levantamento, as 
construções deverão ser viabiliza-
das por meio de licitações. A ideia 
é que o plano seja divulgado ano 
a ano. A criação do Pemat foi es-
tabelecida a partir do decreto que 
regulamenta a Lei 11.909/09, a 
chamada Lei do Gás, que trata da 
produção, logística e estoque do gás 

natural no Brasil. Symone Christine 
não revelou quais projetos estão 
contemplados no plano.

Mercado mineiro de gás 
O potencial do gás na Bacia do 

São Francisco, em Ibiaí, norte de 
Minas Gerais, motivou o estado de 
Minas Gerais a criar uma Minuta 
para abrir o mercado de gás, que 
deverá estar consolidada até o iní-
cio do segundo semestre deste ano. 
A afirmação foi de Mônica Neves 
Cordeiro, secretária adjunta de De-
senvolvimento Econômico de Mi-
nas Gerais e superintendente de gás 
da Cemig, durante participação no 
Rio Gas Forum. O governo minei-
ro acredita ser importante ter um 
ambiente institucional estabelecido 

e criar uma base 
regulatória que 
garanta a moneti-
zação do gás. “Há 
29 poços explora-
tórios na Bacia do 
São Francisco e 
as empresas que 
estão explorando 

gás na região já investiram cerca de 
R$ 600 milhões. Temos boas condi-
ções para atrair empresas e garantir 
uma produção local”, enfatizou.

A expectativa, segundo a secretá-
ria, é de que o fraturamento hidráulico 
– processo que serve para liberar o 
gás natural guardado nas rochas – 
no local tenha início ainda este ano.

Segundo Dorothea Werneck, secre-
tária de Desenvolvimento Econômico 
de Minas Gerais, também presente 
no encontro, Minas Gerais está dando 
total prioridade à exploração do gás 

no São Francisco 
e a expectativa é 
que uma estimati-
va de reserva seja 
apresentada já no 
primeiro semestre 
de 2014. 

Ela adiantou 
também que a op-

ção do governo mineiro será de não 
estabelecer uma agência reguladora 
para o gás, sendo que a regulação 
será feita pela própria Secretaria. 

MaRco TavaRes, PResideNTe da 
Gas energy, que discursou em um 
dos workshops que abriram o Rio Gas 
Forum 2013, alertou que o caminho 

da mudança 
regulatória do 
mercado de gás 
no Brasil ainda 
parece distante. 
“É necessário um 
novo mecanismo 
regulatório com 
uma nova dinâ-

mica para o setor, como ocorreu com 
o setor elétrico na década passada, 

atraindo investimentos”, afirmou. 
assim, a Gas energy está fazendo es-
tudos sobre esse mecanismo e levará 
uma proposta ao governo federal.

Tavares disse que o estudo leva 
em consideração que o gás natural 
no Brasil ainda está em fase inicial 
como participação no abastecimento 
da indústria, enquanto a infraes-
trutura não atende o potencial do 
mercado. “o gás natural representa 
cerca de 10% do consumo fabril. 
Hoje, o país está com declínio no 
consumo de gás no setor industrial 
com risco de afetar a competição 
da indústria. esse é um mercado 
adicional que deve ser trabalhado, 
como substituição de outras fontes 
de energia”, concluiu.

É necessária a 
regulação

eventos
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“Não vamos estabelecer uma agência 
reguladora para o gás. A regulação 
será feita pela Secretaria. Queremos 
estimular o investidor para a oferta 
e a demanda com base nas experi-
ências de outros estados e países. 
Quanto menos burocracia, exigên-
cia, regra e norma, melhor”, pontua 
Werneck, que enfatizou ser contrária 
à discussão das questões do gás em 
conjunto com o petróleo ou energia 
elétrica nos leilões.

Potencial do gás offshore bra-
sileiro

Claudio Steuer, diretor da SyE-
nergy, consultoria de energia focada 
na estratégia de desenvolvimento 
de negócios e questões comerciais, 
falou sobre o grande potencial do 
gás offshore brasi-
leiro para aumen-
tar o suprimento 
de gás natural e 
a capacidade de 
geração no país.

S t e u e r  c o -
mentou sobre o 
potencial do Gás 
Natural Comprimido (GNC) mari-
nho e o recente desenvolvimento 
de projetos de liquefação flutu-
ante de pequena escala (GNLF), 
como o da Colômbia, que será o 
primeiro país do mundo a produzir 
0.5 Mtpa de GNL em 2017. “O 
GNC marinho e a liquefação de 
pequena escala podem preencher 
uma importante lacuna na cadeia 
produtiva e logística viabilizando 
uma redução sensível da quei-
ma do gás natural no mar, assim 
como viabilizar produção de cam-
pos pequenos antes considerados 

inviáveis por motivos técnicos ou 
econômicos”, indicou.

O executivo acredita que as 
tecnologias de gás offshore podem 
complementar os sistemas de pro-
dução de óleo e gás em águas rasas 
e do pré-sal. “O volume de gás de 
poços menores ou isolados podem 
ser coletados e entregues a sistemas 
flutuantes de produção de GNL de 
pequena ou maior capacidade, ou 
transportados para a costa. Um be-
nefício adicional desta tecnologia é a 
possibilidade do aumento do número 
de fornecedores de gás natural no 
mercado brasileiro,” reforça.

A SyEnergy atua junto aos prin-
cipais fornecedores de tecnologia 
de gás offshore, e por ser uma firma 
independente, analisa em conjunto 
com seus clientes as diversas tec-
nologias e recomenda a que oferece 
melhor viabilidade técnica e econô-
mica para seus clientes.

Para Steuer, os principais desafios 
do setor de gás offshore não estão 
somente nos campos produtores, mas 
na necessidade dos principais agen-
tes da indústria em desenvolverem 
as oportunidades, implantando um 
modelo de negócio inovador ao in-
vés de apenas buscarem reduzir os 
custos da resolução dos problemas 
oferecidos pelo gás offshore.

Política pública para o gás
Durante o último dia do evento, 

Ricardo Pinto, coordenador de Ener-
gia Térmica da Associação Brasileira 
de Grandes Consumidores Indus-
triais de Energia e de Consumidores 
Livres (Abrace), indicou que a indús-
tria brasileira de gás necessita de 
uma agenda para discutir o mercado, 

objetivando equi-
líbrio e competi-
tividade do setor 
no curto e médio 
prazo. 

Nesta direção, 
a Abrace, com o 
apoio de associa-
ções e entidades, 
lançaram em outubro do ano passado 
o +Gás Brasil. O projeto traçou um 
dos mais importantes diagnósticos 
do setor após ouvir mais de 60 en-
tidades entre empresas, órgãos de 
governo, produtores, distribuidores 
e transportadores, consolidado pela 
consultora Monitor. Foram agregados 
ainda ao projeto, estudos técnicos 
desenvolvidos pela Fundação Insti-
tuto de Pesquisas Econômicas (Fipe), 
Gas Energy, Harvard University, PSR 
e Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ).

“A iniciativa vai servir como 
agenda ao setor, mas a mudança 
é essencialmente técnica e precisa 
ser construída de forma abrangente, 
sustentável e articulando o aumento 
da oferta e demanda a partir de uma 
política nacional clara, desenvolvi-
mentista e competitiva de forma glo-
bal”, enfatizou Ricardo Pinto.

O executivo ressaltou o alto 
preço do gás em comparação com 
outros mercados, como Estados 
Unidos, e seu impacto na compe-
titividade da indústria nacional; 
a estagnação do consumo desde 
2008; as perspectivas de aumento 
de produção para os próximos anos; 
e a necessidade de aumentar o nú-
mero de produtores.

De acordo com ele, o projeto 
+Gás Brasil fornece elementos im-

a 12ª Rodada de liciTações, com 
foco no desenvolvimento do potencial 
de recursos de óleo e gás não con-
vencional, deve ser realizada antes de 
dezembro, afirmou symone christine 
de santana araújo, diretora do depar-
tamento de gás natural do Ministério de 
Minas e energia (MMe), durante o Rio 
Gas Forum. “o gás não convencional 

dessas áreas será fundamental para o 
desenvolvimento do país e muito impor-
tante para a oferta de gás da indústria, 
geração termelétrica e abastecimento 
do mercado em geral a preços cada vez 
mais competitivos”, pontuou.

ela adiantou que está entre as 
prioridades do MMe o aproveitamen-
to de gás associado a reservas de 
carvão – coal-bed methane ou cBM 
– e restringir, ao máximo, o excesso 

de gás associado que acaba sendo 
queimado.

as áreas ofertadas na 12ª Rodada se-
rão as das bacias do Paraná, são Francisco, 
Parnaíba, sergipe-alagoas e Recôncavo.

symone araújo afirma que não fo-
ram definidos aspectos sobre royalties, 
bônus de assinatura e participações 
especiais, mas informou que a regu-
lação será semelhante à da 11ª Rodada, 
que ocorrerá em maio.

12ª Rodada

gás: potencial de crescimento e grandes desafios
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portantes para que o país compo-
nha uma política pública tendo o gás 
como elemento de competitividade 
para a economia brasileira. Dentre 
eles, estão a necessidade de amplia-
ção do suprimento, o aproveitamento 
de oportunidade ao consumidor livre 
proporcionando liquidez maior ao 
mercado, o avanço no que se refere 
ao gás não convencional, e os en-
traves do transporte como falta de 
transparência e tarifas adequadas. 
“Precisamos estimular uma oferta 
diversificada e mais competitiva para 
o gás”, conclui.

Novos trades no mercado bra-
sileiro

A Brix, plataforma eletrônica 
de negociação de 
energia elétrica, 
acredita que o 
Brasil precisa de 
mais players para 
produzir gás. As-
s i m ,  s e g u n d o 
Marcelo Mello, 
CEO da Brix, o 

setor conseguirá aproveitar seu po-

tencial e expandir sua liquidez do 
mercado.“Da mesma forma como 
ocorreu com a energia elétrica, o 
desenvolvimento do mercado de 
gás requer o estabelecimento de um 
ambiente de forte competitividade, 
implicando em maior número de 
agentes atuando como vendedores, 
um segmento de comercializadores 
ativos e acesso garantido ao trans-
porte e à distribuição”, afirma. 

Segundo ele, nestas condições, 
seria possível capturar índices de 
preços sendo negociados para o 
gás, assim como já é feito em rela-
ção à energia elétrica, para maior 
transparência, eficiência e seguran-
ça transacional ao mercado. Mello 
indicou também a necessidade do 
livre acesso à rede de transporte e 
distribuição (infraestrutura eficaz).

Tecnologias
Durante o evento, a america-

na Honeywell UOP, especializa-
da em tecnologias para refino de 
petróleo, processamento de gás, 
petroquímica e biocombustíveis, 
apresentou algumas de suas tec-

nologias para o mercado de gás. 
Dentre elas, as tecnologias de 
controladores e detectores fixos 
para detecção de gás, e plantas 
empacotadas de Gás Natural Li-
quefeito (GNL, Packaged NGL 
Plant), para monetização de gás.

Marcos Veiga, diretor de Marke-
ting e Planejamento Estratégico da 

Honeywell para 
América Latina, 
destacou ainda o 
sistema de mem-
branas UOP Se-
parexTM, para 
processamento 
de gás natural 
em FPSOs e a 

tecnologia Twister BV, para desi-
dratação de gás.

Em agosto de 2011, a empresa 
abriu um escritório no Rio de Janei-
ro dedicado a serviços para o setor 
de petróleo e gás em toda a Améri-
ca Latina. Nele são desenvolvidos 
projetos, serviços de engenharia e 
suporte a processos tecnológicos, 
catalisadores, absorventes, equi-
pamentos, e sistemas de controle 
e automação fornecidos pela Ho-
neywell Process Solutions.

Já a Aveva, empresa líder no for-
necimento de soluções para detalha-
mento e gerenciamento de projetos 
de engenharia e informações, co-
mentou sobre as principais soluções 
que a empresa fornece ao setor de 
óleo e gás no Brasil. 

Santiago Pena, vice-presiden-
te sênior da Aveva para a Améri-

ca Latina, traçou 
um panorama 
da empresa no 
Brasil  e expli-
c o u  a l g u m a s 
das principais 
tecnologias que 
a companhia for-
nece ao país, o 

Aveva PDMS e o Aveva Marine, 
que se baseiam em processos co-
muns por meio de um único mo-
delo de gerenciamento de infor-
mação e incrementam a eficiência 
do projeto e a redução de custos 
de engenharia e design.  

a PeTRoBRas iNFoRMou que está 
estudando investir na utilização de gás 
com foco significativo na área de fer-

tilizantes. segun-
do Carlos Augusto 
Arentz Pereira, 
gerente de Marke-
ting de Gás Natural 
liquefeito (GNl) 
da estatal, a alter-
nativa atenderia 
os momentos sem 

grande demanda de gás por parte das 
termelétricas.

em 2012 o consumo de gás do mer-
cado não termelétrico reduziu 1,3%, em 
comparação a 2011. “apesar da crise e do 
cenário da economia nacional, o mercado 
tem se mantido razoavelmente estável 
e vem se desenvolvendo razoavelmente 
dentro de nossa expectativa”, afirmou.

ele comentou que a Petrobras tem 
buscado outras fontes de gás em terra, 
no entanto, qualquer descoberta em 

áreas representará grandes investi-
mentos em infraestrutura e logística 
para esse gás chegar ao mercado. 
e disse ainda que a indústria de gás 
mundial está sob os efeitos da crise na 
zona do euro e que os investimentos 
mundiais estão migrando para onde o 
gás está mais barato. segundo ele, o 
momento é de incertezas e análises, 
com isso a indústria tem reavaliado 
onde serão feitos os investimentos. 
“a indústria exportadora de gás foi 
afetada. além disso, temos o shale 
gas (gás de xisto) dos estados unidos 
e a entrada de novos players, como a 
austrália, mudando o mercado de gás 
natural mundial”, opinou. 

o executivo ressaltou que a Petro-
bras é hoje um importante player no 
mercado mundial de trading de GNl e 
relembrou que no ano passado, a compa-
nhia teve recorde no número de cargas 
negociadas e ampliação do portfólio de 
companhias que negociam.

Fertilizantes para utilização de gás

eventos


