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1 GNC - Gás Natural Comprimido 
2 GNL - Gás Natural Liquefeito



Desequilíbrio entre capacidade de oferta e demanda 
de gás natural no Brasil
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Gás – Bolívia (2019) 
32 MMm3/dia

Terminais de GNL (MM m3/dia)
Bahia – Cap. 14 |Arm. 136
Ceara – Cap. 7 | Arm. 127
RJ – Cap. 20 | Arm. 171

Terminais de GNL (Previsto)
Sergipe – Cap. 14 MMm3/dia
PE – Cap. 14 Mm3/dia
RS – Cap. 19,5 MMm3/dia

Prod nacional:
96,2 MMm3/dia

• Crescimento da produção e das 
reservas nacionais (BP, 2017b)

• Crescimento de 200% na reinjeção dos 
poços produtores  (MME, 2018)

• Término do contrato de GN Boliviano 
em 2019 (PETROBRAS, 2016)

Fonte: adaptado de (EPE WEBMAP 2016)

Introdução 
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A movimentação de GN por sistemas logísticos 
alternativos aos gasodutos é crescente

Fonte: BP 2017(a)

• Aumento da participação da 
movimentação via GNL (BP 2017a) 

• Projetos estruturantes de GNC no 
estado de São Paulo (Maia, 2016)

• Inexistência de expansão dos 
investimentos em gasodutos de 
transporte (Crosso, 2015)

Introdução 
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Objetivo

Verificar a competitividade da movimentação do gás natural na forma 
comprimida e liquefeita em pequena escala.

Hipóteses

O atendimento de mercados através de sistemas de GNC e sistemas 
de GNL em pequena escala, transportados pelo modal rodoviário, é 
mais competitivo que o atendimento através de dutos em 
determinadas distâncias e volumes demandados.

A utilização dos sistemas de GNC e sistemas de GNL em pequena 
escala, na movimentação de GN, apresentam menor custo por 
unidade energética, em comparação à movimentação por gasodutos, 
quanto maior for a distância de movimentação?

Introdução



Introdução – Metodologia 
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Pesquisa Exploratória 

• Delineamento de pesquisa bibliográfica e levantamento

• Coleta de dados: Análise documental indireta 
(bibliografia), observação e entrevista

• Análise de dados: Qualitativa e Quantitativa

Fonte: (Ponte, 2016)



Caracterização do GNC e GNL em pequena 
escala
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Liquefação 
em pequena 

escala

Logística 
do GNL Regasificação Armazenagem

Compressão Logística 
do GNC Descompressão Armazenagem

Fonte de 
Gás 

natural
Ponto de 
entrega

Fonte: López Bendezú (2008), Poulallion (2016) e ANP (2007).



Caracterização do GNC e GNL em pequena 
escala
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• Razão volumétrica de 600:1 m3, filtragem e resfriamento 
até -163ºC (Manoel,2006)

• Intervalo de pequena escala de GNL de 0,1 mtpa3 até 1 
mtpa3 (IGU,2015)

3 MTPA : million tone per annum



Caracterização do GNC e GNL em pequena 
escala
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Concentração de plantas na China

Expectativa de capacidade total de 21,93 mtpa

Processo de refrigerantes mistos é o mais adotado para pequena escala

Fonte: preparado pelo autor baseado em (IGU, 2015)
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Modelo econômico de estimação de custos 
por unidade energética
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Liquefação

Capex Opex

Logística

Capex Opex

Regaseificaçãoe	
armazenamento

Capex Opex

Custo Total	(US$)

Entrada

Energia total	
distribuída
(MMBTU)

Entrada

Custo por unidade
energética(USD/MMBTU)

Premissas

Compressão

Capex Opex

Transporte

Capex Opex

Descompressão
e	armazenagem

Capex Opex

Custo Total	(USD)

Entrada

Saída

Energia distribuída
(MMBTU)

Custo por unidade
energética(US$/MMBTU)

Premissas

Entrada

Sistema de GNC Sistema de GNL em pequena escala

• Volumes simulados entre 0.1 mtpa e 1 mtpa de GNL (320 mil m3/dia e 3.200mil m3/dia de GN)

• Distâncias de 10 km até 1.000 km

• Período de 30 anos

• Sensibilidades com variação de ±30% para as variáveis mais importantes



Modelo econômico de estimação de custos 
por unidade energética (GNC)
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• Crescente participação dos custos 
operacionais em função do aumento 
de distância e volumes movimentados

• Investimento e custo operacional na 
etapa logística apresentam maior 
representatividade nos custos totais



Modelo econômico de estimação de custos 
por unidade energética (GNC)
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Armazenagem, consumo energético e logística são as variáveis mais importantes



Modelo econômico de estimação de custos 
por unidade energética (GNC)
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Distância 
(km)

0,001 MTPA
3,2 mil m3/dia

0,1 MTPA
320 mil m3/dia

1 MTPA
3,2 milhões de 

m3/dia

10 5,5 3,7 18,5

1000 34,0 137,4 1.168,0

• Volumes movimentados dentro do 
intervalo avaliado apresentam 
variância significativa

• Movimentação de volumes cem vez 
inferior apresenta variância reduzida



Modelo econômico de estimação de custos por 
unidade energética (GNL em pequena escala)
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• Crescente participação dos custos 
operacionais em função do aumento 
de distância e volumes movimentados

• Investimento e custo operacional na 
etapa de liquefação apresentam maior 
representatividade nos custos totais



Modelo econômico de estimação de custos por 
unidade energética (GNL em pequena escala)
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Consumo energético na liquefação e logística são as variáveis mais importantes



Modelo econômico de estimação de custos por 
unidade energética (GNL em pequena escala)
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Distância 
(km)

0,1 MTPA
320 mil m3/dia

1 MTPA
3,2 milhões de m3/dia

10 3,9 2,0

1000 5,9 4,1

• Volumes movimentados dentro do 
intervalo avaliado apresentam menor 
variância quando comparados ao GNC

• GNL apresenta ganhos de escala com 
volumes movimentados superiores



Modelo econômico de estimação de custos por 
unidade energética (Gasoduto)
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Distância (km) 0,1 MTPA
320 mil m3/dia

1 MTPA
3,2 milhões de m3/dia

10 0,06 0,1
1000 16,5 3,8

• Metodologia de estimação custo do 
adotada no PEMAT 2022.  (USD 
91,23/m. pol )

• Dimensionamento de dutos proposto 
por (BURMAN, 2004), para gasoduto 
de 254 km localizado na Bahia.



Modelo econômico de estimação de custos por 
unidade energética (GNC, GNL e Gasoduto)

18

Volume 
distribuído

0,1 MTPA 1 MTPA

Referência Obtido
(López 

Bendezú, 
2008)

Obtido
(López 

Bendezú, 
2008)

GNL 
competitivo a 
partir de (km)

380 420 - Não calculado

GNC mais competitivo que GNL em 
distâncias inferiores à 20 km e para 
volumes de 0,1 mtpa

GNL mais competitivo a partir de 380 KM 
de movimentação de 0,1 mtpa

Gasoduto mais competitivo para volumes 
movimentados de 1 mtpa



Conclusões
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• Sistemas de GNC e GNL em pequena escala são 
compostos por elevada participação de custos 
operacionais no custo total

• Existe competitividade entre GNL em pequena 
escala e Gasodutos

• A maior distância de movimentação não significa 
maior competitividade do GNL em pequena escala
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