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eventos Rio Gas Forum

GÁS:
grandes perspectivas e indecisões

O setor de gás no Brasil continua indo bem: no ano passado se observou uma 
elevação da oferta de gás natural graças à entrada em produção dos campos 
da Bacia de Santos. O GLP e o shale gas (gás não convencional) já são uma 
realidade no país. Entretanto, ainda há dúvidas no mercado quanto ao futuro 
desse insumo, às oportunidades de novas aplicações e aos desafios da sua 
produção nos campos do pré-sal. Para esquentar esses debates, pelo terceiro 
ano consecutivo, o Rio de Janeiro sediou o Rio Gas Forum, cujo principal 
objetivo é fomentar a discussão sobre os mercados globais do gás, em especial 
o mercado brasileiro e suas oportunidades. 
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por Maria Fernanda Romero e Rodrigo Miguez
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O 
encontro, pro-
duzido pelo 
Grupo CWC, 
juntamente com 
a Petrobras, 
possibilitou a 

análise das últimas tecno-
logias para aperfeiçoar os 
recursos de gás do país, com 
o intuito de manter o brasil 
como uma das potências glo-
bais nessa área.

no primeiro dia do evento, 
realizado entre em março no 
Hotel Copacabana Palace, o ge-
rente executivo de marketing e 
Comercialização da área de Gás 
e Energia da Petrobras, antônio 
Castro, destacou os avanços da 
companhia no setor – houve 
lucro recorde no ano passado, 
além do início do aproveitamen-
to do gás do pré-sal. 

Em 2011, a empresa atingiu o 
recorde de 37 milhões de m³ de 
gás por dia entregues ao mer-
cado. Já em dezembro, foram 
alcançados os recordes mensal e 
diário, com 46,1 milhões de m³ 
ofertados ao mercado. 

“a elevação da oferta de gás 
natural em 2011 foi possível gra-
ças à entrada em produção dos 
campos de mexilhão, Uruguá e 
tambaú, na bacia de Santos”, 
afirmou Castro. outro desta-
que foi o início do escoamento 
da produção do campo de lula 
em setembro do ano passado. 
Segundo antônio Castro, o gás 
do pré-sal já é uma realidade no 
mercado brasileiro e nas opera-
ções da Petrobras.

Em 2011, a estatal fechou um 
ciclo de investimentos na malha 
de transporte de gás natural, que 
totalizou US$ 15 bilhões desde 
2007. Durante o último ano, ini-
ciou as operações do Gasoduto 
Caraguatatuba-taubaté e da Uni-
dade de tratamento de Gás de 
Caraguatatuba, ambos em São 

Paulo. Com esses investimentos, 
atingiu o total de 42 sistemas 
de compressão e 173 pontos de 
entrega instalados no brasil, com 
uma malha de gasodutos de 9,7 
mil km de extensão.

Já marcelo Castilho, espe-
cialista em geologia e geofísica 
e superintendente adjunto da 
agência nacional de Petróleo. 
Gás natural e biocombustíveis 
(anP), destacou os investimen-
tos que a agência vem fazendo 
desde 2007 através do Plano Plu-
rianual das bacias Sedimentares 
brasileiras, criado para a obten-
ção de mais dados sobre áreas 
pouco conhecidas e de interesse 
exploratório, principalmente de 
gás natural.

os dados estão sendo ob-
tidos através da aquisição de 
sísmicas 2D e também 3D, um 
investimento de r$ 1 bilhão 
até o final deste ano. marcelo 
adiantou, durante sua palestra, 
que as reservas provadas de 
gás no país chega a 423 bilhões 
de m³ de gás, e que a produção 
em 2011 foi de 66,7 milhões de 
m³ de gás por dia. Segundo ele, 
os campos onshore são a nova 
fronteira exploratória no setor 
de gás natural no país, princi-
palmente nas bacias do amazo-
nas, Parnaíba e Paraná.

Sobre a 11ª rodada de licita-
ções da anP, Castilho informou 
que já foi autorizado pelo Conse-
lho nacional de Política Energé-
tica, mas que para dar andamen-
to é preciso a publicação dessa 
autorização, o que ainda não foi 
feito. Ele adiantou que a rodada 
vai licitar 168 blocos, 84 onshore 
e 84 offshore.

Com uma visão pouco otimis-
ta, o vice-presidente Comercial 
da bG brasil  marcelo menicucci  
disse que nos próximos anos o 
brasil vai continuar sendo impor-
tador de gás natural para manter 

a demanda do mercado interno. 
“o gás do pré-sal precisa ter sua 
infraestrutura desenvolvida para 
que se torne viável para o merca-
do”, afirmou. 

NOS PRÓXIMOS 
DEZ ANOS, O 
GáS DEVERá 
TER, SOBRETuDO 
NO BRASIL E NA 
AMÉRICA LATI-
NA, PAPEL MuITO 
IMPORTANTE PARA 
O DESENVOLVI-
MENTO NACIONAL. 
A GERAçãO TER-
MELÉTRICA SERá 
uSADA DE FORMA 
INTERMITENTE E 
COMPLEMENTAR, 
AO LADO DOS RE-
CuRSOS DE ENER-
GIA RENOVáVEL 
– EM ESPECIAL A 
EÓLICA E A SOLAR 
– COMO ACONTE-
CEu EM PAíSES NA 
EuROPA E ESTA-
DOS uNIDOS”.

Marcelo Prado, 
diretor de Marketing da GE Energy 

para a América Latina
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a UoP llC, empresa do 
grupo Honeywell, também parti-
cipou da rodada de palestras do 
primeiro dia do evento. na sua 
apresentação, rebecca liebert, 
vice-presidente e gerente geral da 
divisão de Processamento de Gás 
e Hidrogênio da Honeywell UoP, 
falou sobre a tecnologia UoP 
Separex, sistema de membranas 
e tecnologia absorvente, que tem 
sido cada vez mais utilizado no 
processamento de gás natural em 
navios FPSo. 

“a tecnologia Separex da 
Honeywell UoP pode ser usada 
para diferentes aplicações de 
tratamento de gás, mas é ideal 
para o processamento de gás 
offshore devido ao seu projeto 
compacto e livre de solventes, 
que permite uma operação sim-
ples”, explicou liebert. 

Para rebecca, essa tecnolo-
gia, que está sendo utilizada 
no FPSo Cidade de Angra dos 
Reis, eleva o refinamento de 
gás natural, removendo dióxi-
do de carbono, sulfato de hi-
drogênio, mercúrio e vapor de 
água. liebert também mostrou 
o Sistema Supersônico de Se-
paração de Gás UoP-twister, 
usado para recuperar líquidos 
de gás natural.

o papel do gás no forneci-
mento de geração de energia 

foi o primeiro tema abordado no 
segundo dia do evento. marcelo 
Prado, diretor de marketing da 
GE Energy para a américa lati-
na, apresentou os recursos de gás 
disponíveis no brasil e como está 
essa demanda para o mercado.

De acordo com o executivo, 
o gás terá papel cada vez mais 
relevante no mercado e será 
fonte prioritária para geração 
de energia no país. “nos próxi-
mos dez anos, o gás deverá ter, 
sobretudo no brasil e na américa 
latina, papel muito importante 
para o desenvolvimento nacional. 
a geração termelétrica será usada 
de forma intermitente e comple-
mentar, ao lado dos recursos de 
energia renovável – em especial a 
eólica e a solar – como aconteceu 
em países na Europa e Estados 
Unidos”, afirmou. na ocasião, 
Prado destacou que as turbinas a 
gás devem ter mais flexibilidade 
na operação além de eficiência. 

mark Carls, gerente da área 
de gás da Caterpillar, comentou 
sobre os produtos e serviços da 
empresa para o mercado, dentre 
eles o conjunto de geradores a 
gás Cat®, que estão liderando 
algumas grandes mudanças no 
mundo, como a flexibilidade para 
queimar metano em aterros, bio-
gás agrícola e gás natural.

a importância do gás 
natural para o crescimento 
industrial foi o tema abordado 
por antônio Castro, geren-
te executivo de marketing e 
comercialização da área de 
Gás e Energia da Petrobras. 
o consumo de gás industrial 

A AVEVA, fornecedora de softwares 
de engenharia, soluções para pro-
jetos e gerenciamento de informa-
ções para as indústrias de cons-
trução naval, energia e processos, 
apresentou no evento os projetos 
de gás natural em andamento no 
Brasil que utilizam soluções de TI 
da empresa. 

“Trabalhamos em diversos 
projetos em pelo menos 15 refina-
rias da Petrobras, todos com foco na 

centralização das informações com 
vistas à qualidade”, informou o vice-
-presidente sênior da Aveva para a 

América Latina, 
Santiago Pena.

Responsá-
vel pelo projeto 
de expansão 
da refinaria de 
Duque de Caxias 
(Reduc) como 
parte do Plano 

de Antecipação da Produção de 
Gás (Plangás), a Setal/Óleo e Gás 
concluiu no ano passado a implan-

tação da suíte de aplicativos Aveva 
Plant em seu sistema. A compa-
nhia já utilizava em seus projetos 
na área de refino o software Aveva 
PDMS, que faz parte da suíte de 
aplicativos do Aveva Plant. A de-
cisão de instalar o pacote indicou 
um expressivo ganho de eficiência.

um dos contratos mais recentes 
foi fechado com o consórcio formado 
pela Galvão Engenharia, Sinopec e 
GDK, que participa da construção da 
unidade de Fertilizantes Nitrogenados 
III (uFN-3), da Petrobras, e utilizará o 
gás natural como matéria-prima.

TI no gás

O GáS quE IN-

CREMENTARá 

O AuMENTO DA 

PRODuçãO NA 

PRÓXIMA DÉCA-

DA VIRá DA BA-

CIA DE SANTOS”.
Antônio Castro, 

gerente executivo de marketing e 
comercialização da área de Gás e 

Energia da Petrobras
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no brasil aumentou 14% no 
período de 2007-2011. Segundo 
Castro, a demanda da indústria 
impulsiona o mercado. “a base 
do consumo de gás no brasil, 
firme e contínua, é a indústria 
brasileira”, afirmou o gerente.

Castro comentou sobre a 
produção de gás no pré-sal: “o 
gás que incrementará o aumento 
da produção na próxima década 
virá da bacia de Santos”. Ele 
opina que esse gás será usado 
primordialmente na reinjeção 
nos poços, otimizando a produ-
ção de petróleo. outra parte será 
utilizada para compensar o declí-
nio da produção atual de outros 
campos no longo prazo. E uma 
terceira parcela será destinada a 
novos mercados, como fábricas 
de fertilizantes, refinarias e com-
plexos petroquímicos.

Já Eric Eyberg, consultor da 
área de Gás e Energia da Wood 
mackenzie, falou sobre a opor-
tunidade de industrialização a 
partir do gás não convencional 
(shale gas) no brasil. o executivo 

apresentou resultados e conclu-
sões de vários estudos de con-
sultoria feitos recentemente para 
consumidores e produtores sobre 
a bacia do São Francisco.

a análise constatou o grande 
potencial da região, que po-
deria ser equivalente ao mar-
cellus, dos EUa, em tamanho e 
recursos. “minas Gerais é um 
‘hub’ importante na indústria 
e no setor de infraestrutura 
existente como linhas de trans-
missão de alta voltagem e a 
proximidade dos novos recur-
sos de gás podem motivar as 
expansões em outras indústrias 
de gás intensivos”, pontua.

a empresa acredita no desen-
volvimento internacional do shale 
gas, com grandes oportunidades 
na Polônia, China e américa do 
Sul. “apesar do cenário favorável, 
no brasil, ainda existem gargalos 
como falta de mão de obra, falta 
de uma indústria de serviços 
onshore, tecnologia para aplica-
ção, comercialização e regime de 
regulação”, pontua Eyberg. 

o executivo comentou ainda 
que o gás não convencional é 
promissor, mas há empecilhos a 
serem resolvidos, entretanto o 
sucesso dependerá da capacida-
de de produtores e consumido-
res em cooperar para viabilizar 
todas as partes da cadeia de 
valor (de forma operacional e 
financeiramente). 

no mesmo painel, Juan 
Jasson, consultor em negócios 
de Gnl da Shell, indicou o 
Gnl como uma opção boa para 
o brasil, pela competitividade, 
acessibilidade e não corrosão, 
e apresentou os projetos da 
companhia que usufruem de 
tecnologias inovadoras para 
aplicação no gás.

as questões financeiras 
e de regulação que afetam o 
mercado de gás no brasil fo-
ram discutidas ainda por luiz 
Daniel de Souza, gerente do 
departamento de gás do banco 
nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (bnDES) 
e pelo advogado Godofre-

ATuANDO NO BRASIL há mais de 60 
anos, a uOP tem participação importan-
te no desenvolvimento de tecnologias 
em benefício do mercado de petróleo e 
gás, de refino e petroquímico no país. 
Em entrevista exclusiva à TN Petróleo, 
Rebecca Liebert, vice-presidente de 
Processamento 
de Gás Natural e 
hidrogênio da ho-
neywell uOP, lem-
brou que, dentre os 
projetos de que a 
empresa participa 
no Brasil, está o 
das novas refina-
rias Premium I e II, que estão sendo 
construídas pela Petrobras, no Mara-
nhão e Ceará, respectivamente. 

A empresa vai usar tecnologias de 
hidrocraqueamento e hidrotratamento 
para produzir combustível de alta qua-

lidade, a partir do óleo bruto nacional 
nas duas novas refinarias. E será res-
ponsável pela elaboração do projeto bá-
sico e detalhamento das duas refinarias. 
Atualmente, 130 unidades de membrana 
uOP foram instaladas em todo o mundo.

Sobre a tecnologia uOP Separex, 
aplicada em navios-plataforma (FPSO) 
na produção de gás natural, Rebecca 
explicou que o produto tem o objetivo 
de remover os contaminantes ácidos 
da corrente de gás, visando cumprir as 
especificações da ANP, para somente 
então ser transportado e comercializado. 
Além do FPSO Cidade de Angra dos Reis, 
esta tecnologia será utilizada no FPSO 
Cidade de São Paulo, que deve entrar 
em operação até novembro deste ano. 

“Estamos muito satisfeitos e empolga-
dos com o rumo da indústria do óleo e gás, 
e com as contínuas descobertas que estão 
sendo feitas no Brasil”, afirmou Rebecca.

A empresa também trabalha com 
tecnologia para transformação de bio-
massa e outras matérias-primas não 
fósseis, como vegetais, em combustí-
vel. hoje, o foco está no biodiesel e em 
combustível de aviação, que já está em 
período de teste com muitas companhias 
aéreas. Segundo Rebecca, o etanol ainda 
está fora dos planos da empresa.

Sem falar em números, Liebert dis-
se que a uOP está investindo quantias 
importantes em infraestrutura e treina-
mento, e também realizando parcerias 
com empresas nacionais de engenharia, 
como a Chemtech. E adiantou que a 
empresa não pretende construir um 
centro de pesquisa e desenvolvimento 
no Brasil, mas sim trabalhar em con-
junto com os grandes centros de refe-
rência já existentes, como o Centro de 
Pesquisas Leopoldo Miguez de Mello, 
da Petrobras (Cenpes).

Honeywell UOP foca nas novas refinarias e no pré-sal

cobertura rio gas forum
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do mendes Vianna, sócio do 
escritório Kincaid mendes 
Vianna advogados.

o debate sobre como o 
brasil pode colaborar no 
mercado de gás da américa 
latina encerrou o evento, com 
a participação do gerente de 
comercialização de Gnl da 
Petrobras, márcio Demori, e o 
vice-presidente de marketing 
da Schlumberger, João Felix.

o gerente da Petrobras 
apresentou as especificida-
des do continente, com gran-
de dispersão geográfica dos 
mercados na américa Central 
e Caribe, além dos desafios de 
transporte para mercados mais 
isolados, por questões de rele-
vo, na américa do Sul.

Para márcio, devido ao 
posicionamento geográfico e 
aos terminais de regaseificação 
instalados, o brasil pode ser uma 
importante ligação para o merca-
do de gás entre a américa do Sul 
e a américa Central e o Caribe.

João Felix, da Schlumberger, 
ressaltou que de acordo com o 
relatório da agência americana 
EIa, publicado em abril de 2011, 
o méxico está em quarto lugar no 
ranking dos países com maior re-
cursos tecnicamente recuperáveis 
de shale gas, abaixo somente da 
China, EUa e argentina. Segundo 
ele, com esse potencial o méxico 
poderá aumentar suas atuais reser-
vas provadas de gás em 57 vezes. 

Sobre o brasil, o executivo 
indicou que há muito potencial 

para o gás não convencional na 
região da bacia de São Francis-
co. “o custo elevado devido à 
escala e logística e os fatores am-
bientais como a caracterização 
de reservatórios que aumentam 
a complexidade de operações e 
requer fluxos de trabalho otimi-
zados são alguns dos desafios 
operacionais do gás não conven-
cional”, afirma.

Felix comentou ainda sobre 
as novas tecnologias Schlum-
berger Power Drive archer e 
HiWaY* Flow-Channel Hydrau-
lic Fracturing technique, que 
permitem adições de reservas 
tecnicamente recuperáveis e 
geram mais eficiência nas ope-
rações de perfuração e aumento 
de produção.  

DuRANTE O Rio Gas Forum 2012, 
Claudio Steuer, diretor da SyEnergy, 
consultoria especializada em gás 
natural, gás natural liquefeito (GNL) e 
gás natural comprimido (GNC), com 
mais de 20 anos de experiência em 
formulação de estratégia, desenvolvi-
mento de novos negócios e resolução 
de importantes questões ou disputas 
comerciais, trouxe uma nova discus-
são. Ele discorreu sobre o potencial do 
GNC marinho e o apontou como alter-
nativa viável e eficaz para o mercado 
brasileiro, com potencial de utilização 
imediata. “O GNC marinho pode preen-
cher uma importante lacuna na cadeia 
produtiva e logística, viabilizando uma 
redução sensível da queima do gás 
natural no mar”, informou.

De acordo com o executivo, segun-
do informações da Agência Nacional 
de Petróleo, Gás Natural e Biocombus-
tíveis (ANP), só no estado do Rio de 
Janeiro foram queimados em média, 
nos últimos cinco anos, 160 Mmscf/
dia, o que seria suficiente para gerar 
950 MW de energia elétrica. “O GNC 
marinho pode ser complementar nos 
sistemas de produção de óleo e gás do 
pré-sal brasileiro. O volume de gás de 

poços menores ou isolados, que antes 
seriam queimados, pode ser coleta-
do e entregue a sistemas flutuantes 
de produção de GNL, ou injetado em 
plataformas que estejam conectadas à 
costa através de gasodutos”, aponta. 

Claudio Steuer acrescentou ainda 
que em poços com maior volume de 
produção é perfeitamente viável utilizar 
o GNC marinho como “gasoduto flutu-
ante”, conectando a fonte produtora di-
retamente com uma distribuidora como 
a Companhia Distribuidora de Gás do 
Rio de Janeiro (CEG) ou a Companhia 
de Gás de São Paulo (Comgás).

“O GNC marinho permitirá um 
nível mais apropriado de concorrên-
cia no mercado doméstico de gás 
natural, devido ao seu menor custo e 
viabilidade econômica com menores 
volumes”, afirmou o executivo. Para 
ele, a utilização do GNC marinho 
permitirá a empresas como a OGX e 
a hRT a opção de comercializar sua 
produção de gás natural diretamente 
com clientes industriais de grande 
porte, atendendo a todas as normas 
de segurança e respeito ao meio am-
biente, e podendo reduzir o preço do 
gás natural no mercado doméstico.

Segundo o Claudio Steuer, 
apesar de não ser tão flexível como 
o GNL, o GNC oferece importantes 
vantagens competitivas ao mercado 
brasileiro – por exemplo: a maior 
proximidade entre a fonte produtora 
e o centro de consumo permite um 
melhor nível de abastecimento com 
redução do nível de estoques. A 
redução sensível nos investimentos 
necessários permite a criação de 
uma cadeia dedicada reduzindo a 
influência de mercados externos 
e a alta volatilidade dos preços in-
ternacionais. Steuer garante que o 
GNC é uma alternativa mais barata 
e atraente do que comprar o gás 
importado.

O executivo conclui: “A SyE-
nergy oferece a seus clientes uma 
solução completa e integrada e 
que leva em conta seus objetivos 
técnicos e comerciais. Por ser uma 
firma independente, possuímos toda 
a liberdade de propor as opções que 
julgamos mais apropriadas caso a 
caso, e em conjunto com nossos 
clientes avaliamos cada opção efe-
tuando uma recomendação final com 
base nos critérios acordados.”

Alternativa inovadora e competitiva

eventos
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