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1 SUMÁRIO 

 

O mercado de GNL tem se mostrado cada vez mais dinâmico, com maior liquidez e 

tendendo à comoditização. Assim como no ano anterior, em 2017, expectativas de uma 

oferta excedente do combustível no mundo acabaram por não se concretizar, sendo 

compensada pelo concomitante aumento na demanda de GNL da China. A capacidade 

de se adequar às condições adversas de mercado vem demonstrando a maturidade cada 

vez maior da indústria de GNL. Dessa forma, o objetivo deste Informe é apresentar um 

panorama atual da dinâmica da indústria mundial de GNL e suas perspectivas, 

considerando-se a tendência de flexibilização contratual para contratos mais curtos 

frente aos de longo prazo, aumento do mercado spot, bem como as expectativas acerca 

do patamar de preços do GNL e suas implicações para a competitividade do gás natural 

(em particular, para o Brasil).  

Os preços, apesar de se mostrarem ainda relativamente sensíveis ao preço do petróleo, 

mantêm o perfil sazonal impactados pelos picos de demanda nos períodos de inverno 

Europeu. A diversificação de oferta por meio de novos terminais não garante 

sobreoferta de gás no Brasil e nem a redução dos preços, tendo em vista o perfil da 

demanda a se atender. Isto faz com que se prevaleça no país a preferência por 

contratos de fornecimento de GNL de curto prazo ou alternativas no mercado spot que 

caracterizam-se pela flexibilidade, para que, quando não necessárias, as cargas 

possam ser não contratadas ou redirecionadas para outros destinos.  

Este informe se insere como um complemento das informações relativas ao mercado 

internacional de gás natural dentro do contexto do PDE 2018-2027. 

 

2 MERCADO GLOBAL DE GNL 

 

O gás natural é responsável por menos de um quarto da demanda global de energia, 

da qual 9,8% é suprida por GNL (IGU, 2018). Entre 2018 e 2035, espera-se que a 

demanda de gás natural cresça a uma média de 2% ao ano, duas vezes a taxa de 

demanda global total de energia. A demanda por GNL, por sua vez, deve aumentar a 

uma média de 4% ao ano até lá, enquanto que o gás natural deverá representar mais 

de 40% do crescimento da demanda de energia nas próximas duas décadas (SHELL, 

2018). Este crescimento se deverá a uma série de fatores, dentre eles, o aumento dos 

níveis de industrialização e demanda de energia, particularmente na Ásia e África 

emergentes; a contínua transição do carvão para o gás, especialmente na China; e a 

crescente disponibilidade de reservas de gás a baixo custo exploratório, na América do 

Norte e no Oriente Médio (SILVA L. P. B., et al, 2018, no prelo). 
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Em 2017, as importações globais de GNL registaram a taxa de crescimento anual mais 

alta desde 2010 (+12%), atingindo 293,1 Mt (milhões de toneladas). Esse aumento 

equivale a 35,2 Mt a mais em 2017, o segundo maior aumento da história, atrás apenas 

dos 40 Mt registrados em 2010 (IGU, 2018). Além disso, apenas um novo país, Malta, 

entrou para o grupo de países importadores de GNL, totalizando agora quarenta. O 

número de países exportadores permaneceu o mesmo, dezenove (SHELL, 2018). 

Apesar dos atrasos, novas unidades de liquefação começaram a operar em 2017 em 

várias partes do mundo, dos Estados Unidos à Austrália, Malásia e Rússia, levando a um 

aumento de 32,2 milhões de toneladas por ano (Mtpa) na capacidade mundial de 

fornecimento de GNL em comparação com 2016 (IGU, 2018). As expectativas que 

previam uma oferta excedente de GNL no mundo e, consequentemente, a depreciação 

dos preços, não se materializaram. Isso se deve, principalmente, ao aumento das 

importações para a China, que contribuíram substancialmente para equilibrar o 

mercado. 

As principais adições de oferta de GNL em 2017 vieram da Austrália e dos Estados 

Unidos, responsáveis por quatro dos cinco novos trens (ou unidades) de liquefação que 

entraram em operação no ano (Gorgon Trem 3, Wheatstone Trem 1 na Austrália; Sabine 

Pass Trens 3 e 4 nos Estados Unidos; além de Yamal LNG Trem 1 na Rússia). Segundo a 

GIIGNL (2018), o aumento da oferta de GNL mundial foi impulsionada, além da adição 

de novos terminais de liquefação, pelo ramp-up da produção de trens comissionados 

em 2016 na Austrália e nos Estados Unidos (totalizando +10,7 Mt e +9,6 Mt, 

respectivamente), bem como pelo melhor desempenho das instalações de liquefação 

existentes na Argélia, Angola e Nigéria (+6,2 Mt). No sentido contrário, as ofertas do 

Oriente Médio diminuíram em 2,3 Mt, como resultado de manutenções programadas e 

não programadas no Qatar (GIIGNL, 2018). 

Cabe destacar a entrada em operação do Floating LNG Satu da Malásia, o primeiro 

projeto de FLNG (Floating Liquefaction Unit ou Unidade de Liquefação Flutuante) do 

mundo, que começou a produzir durante o ano de 2017, um marco da indústria do GNL 

(Figura 1). 

Do lado da demanda, a maior parte do seu crescimento ocorreu na Ásia, onde as 

importações de GNL cresceram 19,6 Mt, mantendo o continente como a maior região 

importadora de GNL, com 72,9% de participação de mercado (SHELL, 2018). O Japão 

continuou sendo o principal país importador, com 83,5 Mt ou 28,8% de participação de 

mercado, seguido pela China com 39 Mt (GIIGNL, 2018). A China ultrapassou a Coréia 

do Sul como o segundo maior importador do mundo, uma consequência direta dos 

esforços do governo chinês nos setores residencial, comercial e industrial para 

restringir a penetração do carvão a fim de reduzir a poluição nas áreas urbanas. A 

China inclusive contribuiu substancialmente para equilibrar a demanda com a oferta 

no mercado de GNL em 2017, aumentando as suas importações em 42,3% (+11,6 Mt), 

que acompanhou o já forte crescimento de 36,9% em 2016 (GIIGNL, 2018). 
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Figura 1 - FLNG Satu na Malásia 

Fonte: Petronas, 2018. 

 

Na Europa, as importações líquidas de GNL aumentaram 7,5 Mt (+19,5%), impulsionadas 

principalmente pela demanda de gás para geração de energia. Uma combinação de 

baixa geração hidrelétrica, baixa produção nuclear na França e clima quente no verão 

levou a um aumento de 9,1 Mt em países do sul da Europa (França, Grécia, Itália, 

Portugal, Espanha e Turquia), enquanto as importações líquidas em países do Norte 

(Bélgica, Países Baixos e Reino Unido) diminuíram 2,1 Mt. O declínio é atribuído ao 

Reino Unido, que experimentou uma queda acentuada (-2,6 Mt) no consumo de GNL. 

Apesar do aumento das importações em 2017, a participação da Europa nas 

importações globais de GNL caiu quase 50% desde 2010 (de 29,4% em 2010 para 15,9% 

em 2017), principalmente devido a um declínio na demanda de gás e à concorrência 

das importações por dutos (SHELL, 2018). 

As importações na região americana terminaram o ano mais altas (+4,1%) do que em 

2016. O México foi responsável pela maior parte do crescimento da região devido a 

restrições nas importações por dutos dos Estados Unidos. As importações de GNL para 

Porto Rico diminuíram 0,3 Mt, em parte devido ao impacto do furacão Maria em 

setembro (GIIGNL, 2018).  

No geral, o Oriente Médio foi a única região onde as importações caíram em 2017, com 

as entregas caindo 9,1% (-1,6 Mt), devido principalmente ao início da produção de 

novos campos no Egito. A demanda de importadores emergentes (Colômbia, Jamaica, 
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Jordânia, Malta, Paquistão, Polônia) aumentou em um total combinado de 2,7 Mt, dos 

quais 1,7 Mt foram no Paquistão (GIIGNL, 2018). 

No que diz respeito às embarcações, ao final de 2017, a frota total de navios-tanque 

de GNL era composta por 511 navios, sendo destes 28 FSRUs. Além disso, existem hoje 

12 FSRUs encomendados sendo 5 destes para o ano de 2018 (GIIGNL, 2018). As taxas 

de afretamento no mercado spot terminaram o ano em alta impulsionadas 

principalmente pela demanda de metaneiros para o transporte do GNL dos EUA. Em 

2017, a taxa média de afretamento no mercado spot para metaneiros com capacidade 

de 160.000 metros cúbicos ficou em US$ 46.058 por dia, em comparação com uma 

média de US$ 33.528 por dia em 2016 (GIIGNL, 2018). 

Cabe destacar, por fim, o desenvolvimento do mercado de small-scale GNL, que vem 

ganhando força nos últimos anos. A distribuição de GNL por caminhões vem crescendo, 

com vários terminais de recebimento de GNL desenvolvendo soluções para o 

carregamento de caminhões, incluindo transportes, energia e usos industriais. Além 

disso, a utilização de GNL como combustível para navios vem aumentando, com mais 

de 220 navios em serviço e em construção em todo o mundo no final de 2017 (GIIGNL, 

2018). Caminhões movidos a GNL também tem se tornado uma tendência em países 

como China, EUA e em alguns países da Europa, e vem se mostrando muito mais 

eficiente que o GNC, principalmente para longas distâncias e países com déficit de 

infraestrutura de gás natural. 

2.1 Fluxos Comerciais e Comoditização do GNL 

Da demanda global de GNL, 26,7% é suprida por volumes ofertados pelo Qatar, e cerca 

de 45% pela bacia do Pacífico (SHELL, 2018). Estes volumes e a crescente demanda nos 

mercados asiáticos em conjunto com a crescente disponibilidade de volumes de GNL 

australiano contribuem para manter a maior parte dos fluxos comerciais de GNL dentro 

do próprio Pacífico, 44% do fluxo mundial, seguido pelo fluxo Oriente Médio/Pacífico, 

22% (GIIGNL, 2018). A Figura 2 apresenta os maiores fluxos comerciais ocorridos no ano 

de 2017. Cabe destacar ainda, embora não representado na figura, o aumento 

percentual considerável do fluxo Atlântico/Pacífico impulsionado pelas entregas dos 

EUA para a Ásia, em particular para a China, Coreia do Sul e Japão (SILVA L. P. B., et 

al, 2018, no prelo). 

No que diz respeito aos contratos de GNL, os compradores continuam a assinar 

contratos cada vez mais curtos. A duração média do contrato em 2017 foi inferior a 7 

anos. As importações a spot (cargas entregues em até 90 dias do dia da transação) e a 

curto prazo (volumes entregues por contratos com duração de 4 anos ou menos) 

aumentaram 2,1 Mt e atingiram 77,6 Mt em 2017, contra 75,5 Mt em 2016 (GIIGNL, 

2018). O percentual dessas transações no total de importações de GNL permaneceu 

estável, representando cerca de 27%. Países como a China e a Coreia do Sul 

aumentaram neste ano a contratação no mercado spot e a curto prazo na ordem de 

3,0 Mt e 4,1 Mt, respectivamente. Já o Japão apresentou a maior queda, -2,8 Mt, 
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apesar do volume total importado permanecer estável, seguido pela Jordânia, -1,9 Mt, 

e pelos Emirados Árabes Unidos, -1,7 Mt (GIIGNL, 2018). 

 

 

Figura 2 - Fluxos Comerciais de GNL. 

Fonte: Adaptado de GIIGNL, 2018. 

 

As importações no mercado spot foram facilitadas pelos contratos de GNL com 

flexibilidade de destino, pelo aumento da contratação por troca de portfólio e pelo 

crescente volume movimentado pelos traders. No entanto, número de reexportações 

caíram em todo mundo, em consequência das menores diferenças de preços entre os 

mercados durante grande parte do ano e devido à maior disponibilidade de cargas de 

GNL com destino flexível (SILVA L. P. B., et al, 2018, no prelo). 

O crescimento da oferta de GNL levou a um aumento na liquidez do mercado de GNL 

em 2017. Números recentes da Intercontinental Exchange (ICE), por exemplo, mostram 

que os swaps comerciais da JKM (Japan Korea Marker) mantiveram elevados níveis de 

crescimento até 2017, indicando uma maior liquidez e comoditização do mercado de 

GNL. A tendência é que este processo continue, e talvez até acelere em 2018, à medida 
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que a taxa de crescimento da oferta de GNL aumenta e elevam-se os volumes de cargas 

de GNL comercializadas no mercado spot e a curto prazo. 

Entretanto, para garantir a estabilidade deste mercado é necessário novas Decisões 

Finais de Investimento ou Final Investment Decisions (FIDs) a fim de equilibrar o 

balanço de oferta e demanda projetada para as próximas décadas. Após a onda de 

investimentos de 2011 a 2015, as FIDs em projetos de GNL caíram drasticamente. No 

ano de 2016 foram realizados apenas duas FIDs, enquanto que em 2017 foi sancionado 

apenas um projeto, Coral FLNG, em Moçambique, com capacidade de fornecimento de 

3,4 Mtpa, sendo o primeiro projeto de GNL a ser desenvolvido na África Oriental 

(GIIGNL, 2018). Outro grande anúncio de investimento de 2017 foi a intenção do Qatar 

em expandir a capacidade de fornecimento de GNL existente de cerca de 80 Mtpa para 

mais de 100 Mtpa até 2024 (GASSTRATEGIES, 2018). 

O Gráfico 1 a seguir mostra o descasamento entre a oferta e demanda mundial de GNL 

a partir do ano 2022. Nota-se que, baseado nas FIDs disponíveis até o momento, será 

necessário incorporar novos projetos de liquefação de GNL para que a demanda 

esperada seja atendida no período analisado. Cabe ressaltar que o gráfico, no entanto, 

sinaliza apenas o cenário atual de FIDs e é esperado que, até o período de escassez de 

oferta sinalizado, diversos outros projetos de liquefação ainda em fase conceitual no 

momento atinjam maturidade suficiente para receberem FIDs e venham a preencher o 

gap apresentado no gráfico até o horizonte de 2030 (SILVA L. P. B., et al, 2018, no 

prelo).  

 

 

Gráfico 1 - Oferta e Demanda de GNL Previstos 

Fonte: Elaboração própria a partir de Miro Advisors (2016) e FGE (2016).  

 

Apesar de nenhum megaprojeto estar previsto para o ano de 2018, projetos como 

Fortuna LNG, Corpus Christi e a primeira parte da expansão da capacidade de 

liquefação do Qatar devem adicionar em torno de 15 Mtpa de oferta ao mercado. Esta 
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é aproximadamente a nova capacidade necessária anualmente para sustentar a taxa 

de crescimento média esperada da indústria no longo prazo na próxima década. Manter 

esse nível de novos FIDs nos próximos anos sinalizaria a capacidade da indústria de 

manter a taxa de investimento necessária, apesar das condições adversas do mercado 

(GASSTRATEGIES, 2018). 

O atual ambiente de contratação e precificação tem sido um desafio para se obter o 

financiamento para novos empreendimentos em plantas de liquefação. A maioria dos 

fornecedores ainda está buscando contratos de longo prazo para garantir o 

financiamento. No entanto, os compradores de GNL buscam cada vez mais contratos 

mais curtos, menores e mais flexíveis para se manterem competitivos nos mercados 

downstream de energia e gás nos quais operam. Como os projetos de GNL geralmente 

levam mais de quatro anos para iniciar a produção, a preocupação é que a nova oferta 

não esteja pronta até a próxima década. 

Como forma de contornar a atual situação do mercado, as mais recentes plantas de 

liquefação no EUA vem buscando inovar na forma de contratação. Grande parte dos 

exportadores norte-americanos recentemente vêm oferecendo termos mais flexíveis, 

como contratos mais curtos a preços fixos, preços vinculados ao índice escolhido pelo 

comprador, ou ainda a possibilidade de uma combinação de índices. Além disso, os 

contratos de exportação dos EUA não possuem cláusulas de destino, o que significa que 

os compradores têm permissão para renegociar o GNL que compram. Adicionalmente, 

uma nova empresa norte-americana de GNL, Tellurian, está desenvolvendo um novo 

modelo de negócios em que os compradores assumem uma participação acionária em 

projetos em troca do recebimento de GNL a preço de custo (WOOD, A., VISCIDI, L., 

FARGO, J, 2018).  

2.2 Preços e Tendências 

Como em 2016, os preços spot do GNL seguiram um perfil sazonal em 2017, embora o 

aumento nas últimas semanas do ano tenha sido mais intenso do que no ano anterior 

devido à demanda chinesa mais alta que o normal. Os preços dos contratos de médio 

e longo prazos de GNL também aumentaram, ainda que de forma moderada, 

acompanhando os seus principais indexadores. Segundo IGU (2018), os preços médios 

asiáticos do GNL aumentaram em US$ 1,33/MMBtu a mais que em 2016 devido à alta 

nos preços do petróleo e à forte demanda da bacia do Pacífico. 

Durante o ano de 2017, a medida que novas ofertas entravam em operação e 

superavam ligeiramente a demanda, os preços do GNL caíam em todo o mundo durante 

o verão no hemisfério Norte para, em seguida, aumentar de forma constante no 

segundo semestre do ano, com a chegada do inverno. Como mostra o Gráfico 2, depois 

de cair para US$ 5,28/MMBtu em agosto de 2017, os preços spot do Nordeste da Ásia 

atingiram uma média de US$ 9,88/MMBtu em janeiro de 2018, devido aos efeitos de 

um inverno mais rigoso e a forte demanda da regulamentação ambiental chinesa. O 

NBP (National Balancing Point) também sofreu variações significativas durante o ano, 
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subindo de um mínimo de US$ 4,46/MMBtu em junho para um máximo de US$ 

7,76/MMBtu em dezembro (IGU, 2018).  

 

 

Gráfico 2 – Histórico dos principais indexadores de preços de gás natural no mundo 

Fonte: IGU, 2018. 

 

Como visto no Gráfico 2, os preços do gás no Henry Hub dos EUA mantiveram uma 

trajetória semelhante à de 2016, sendo negociados em torno de US$ 3,00/MMBtu. A 

diferença de cerca de US$ 4,00/MMBtu no final de março de 2018 entre os preços do 

gás spot da Ásia Oriental e os norte-americanos ofereceria um lucro para os novos 

projetos de exportação dos EUA, que buscam enviar volumes excedentes através do 

Atlântico (SILVA L. P. B., et al, 2018, no prelo). 

Entrando em 2018, no fim de fevereiro, o mercado de gás no noroeste da Europa foi 

atingido por um grande período de clima frio, apelidado de "A Besta do Leste", causado 

pela frente fria advinda da Sibéria. Em consequência disso, o preço do gás no NBP e no 

TTF (Title Transfer Facility) aumentaram, reduzindo a diferença entre os preços frente 

do leste Asiático. No mercado de curto prazo, os preços do gás para entrega imediata 

na Europa aumentaram muito acima do preço do leste Asiático, fazendo com que 

muitos países consumissem grande parte das suas reservas de gás armazenadas em 

terminais de GNL ou em estocagens subterrâneas. Com o passar da frente fria, a 

diferença de preços permaneceu ainda bastante reduzida no final do primeiro 

trimestre, com os preços do leste Asiático continuando a cair, mas com os hubs 

europeus necessitando importar grandes volumes de gás para reabastecer as 

instalações de armazenamento (ICIS, 2018b). 

No segundo semestre de 2018, os preços spot ficaram mais próximos dos níveis normais 

de inverno, e foram os maiores preços spot vistos no verão desde 2014. A força do 

mercado de crude oil foi um dos principais impulsionadores da tendência de alta dos 

preços do gás do leste da Ásia. O petróleo estava sendo negociado em torno de US$ 
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11,60-13,80/MMBtu no segundo trimestre de 2018, comparado com US$ 7,80-

9,70/MMBtu no ano anterior (ICIS, 2018c). 

Essa relação entre os preços de GNL e o petróleo bruto se dá já que muitas empresas 

asiáticas ainda mantêm contratos substanciais de importação de longo prazo ligados 

ao preço do petróleo (ICIS, 2018c). Elas podem arbitrar entre pegar cargas extras nos 

contratos de longo prazo vinculados ao petróleo ou comprar gás extra no mercado spot. 

Quando o preço do petróleo aumenta em um certo patamar, as cargas no spot se 

tornam mais competitivas. Dessa forma, elevando a concorrência, contribui-se para o 

aumento dos preços do mercado spot em direção aos níveis de preços dos contratos de 

longo prazo (ICIS, 2018c). 

Em meados de junho de 2018, como mostra o Gráfico 3, o índice que reflete o mercado 

da Ásia Oriental na ICIS (International Chemical Information Service), o EAX (East Asia 

Index) atingiram o pico de verão para só então começarem a recuar na segunda metade 

do mês. À medida que o foco do mercado passa de cargas para entrega em agosto para 

cargas de entrega em setembro/outubro, a demanda tende a cair entre os períodos de 

picos de demanda de ar-condicionado no verão e os de picos de aquecimento no 

inverno. Isso sugere que pode haver também uma queda temporária nos preços antes 

que o mercado comece a se fortalecer novamente no final do próximo trimestre. 

Mesmo em tendência de queda nos últimos dias de junho, os preços do GNL se mostram 

maiores do que no ano passado. O Gráfico 3 mostra que o EAX ficou um pouco abaixo 

de US$ 9/MMBtu no segundo trimestre deste ano, em comparação com os níveis de US$ 

5,50/MMBtu do ano passado, sendo que a força do mercado neste trimestre não era 

algo esperado. No ano passado, os mercados spot globais mantiveram-se estáveis de 

abril a junho, mas em 2018 os preços spot do leste asiático subiram acentuadamente 

no trimestre, abrindo uma ampla diferença para os mercados europeus de gás (ICIS, 

2018c). 

 

 

Gráfico 3 - Índices de preços de GNL no ICIS 

Fonte: ICIS, 2018c. 
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Grande parte disso se deve a China, que tem estado no centro das atenções após o 

inesperado aumento na demanda no último inverno, quando os sistemas de 

aquecimento distrital mudaram de carvão para gás para ajudar a combater a poluição 

do ar que afeta as principais cidades. A demanda do país manteve-se firme no segundo 

trimestre do ano de 2018 em 11,3 Mt, um aumento de 40% em relação ao ano anterior 

(ICIS, 2018c). Ela também recuou muito menos em relação ao primeiro trimestre de 

2018 do que seus vizinhos Japão e Coréia do Sul, criando expectativas quanto uma 

possível demanda ainda maior no próximo inverno, visto sua demanda já forte no verão 

de 2018. A política do governo chinês pode continuar a ter um grande papel em 

influenciar a demanda e os preços spot ao longo de todo ano, bem como determinar o 

equilíbrio do mercado de GNL global.  

Esforços para reduzir a poluição e aumentar a qualidade do ar não são exclusividades 

da China. Na Índia, na região de Nova Deli, onde o uso do coque de petróleo foi proibido 

em novembro de 2017, políticas de redução de emissões também estão começando a 

ganhar força. O aumento da influência de questões ambientais poderia começar a 

inclinar a balança a favor do gás nesses países em 2018, superando a tendência dos 

compradores de optar pelo combustível mais barato disponível (GASSTRATEGIES, 

2018). 

Entretanto, o Japão e Taiwan continuam trabalhando para reativar as usinas nucleares, 

o que poderia reduzir sua demanda por gás para alimentar a geração de energia 

elétrica. As importações do Japão no segundo trimestre de 2018, de 17,9 Mt, já 

mostram uma queda de 6% em relação ao segundo trimestre de 2017. Nos últimos 

meses, o país reiniciou cerca de 4.800 MW de geração de energia nuclear, nas unidades 

Ohi 3 e 4 da Kansai Electric e nas unidades Genkai 3 e 4 da Kyushu Electric (ICIS, 2018c).  

O retorno dessas usinas pode levar a reduções significativas na geração de energia a 

gás e, portanto, nas importações de GNL. A geração de 1.000 MW de geração de energia 

a gás na base exigiria algo em torno de 1,6 bilhão de m³/ano de gás ou 1,1 Mt de GNL. 

Dessa forma, a subsitiuição das plantas termelétricas a gás por plantas de geração de 

energia nuclear poderia implicar uma redução anual na demanda de importação de 

GNL da ordem de 5 Mtpa (ICIS, 2018c). 

Em face de uma possível queda de preço do GNL devido a redução dos volumes 

importados pelo Japão, outras demandas poderiam vir a compensar parte dessa 

redução. É o caso da demanda indiana por GNL que já provou ser muito sensível a 

preços. Tendo aumentado em cerca de 30% em 2016 devido aos baixos preços spot do 

GNL, a demanda de GNL na Índia permaneceu estável em 2017. Uma queda nos preços 

do GNL poderia novamente estimular uma demanda adicional na Índia 

(GASSTRATEGIES, 2018). 

2.3 América do Sul 

A América do Sul atualmente representa cerca de 5% da demanda global de GNL. O 

descompasso entre demanda e produção doméstica no Brasil, Colômbia, Argentina e 
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Chile levou os quatro países a depender do GNL em diferentes graus (WOOD, A., 

VISCIDI, L., FARGO, J., 2018). A Figura 3 mostra a localização dos terminais de GNL na 

América do Sul. 

 

 

Figura 3 - Terminais de GNL na América do Sul 

Fonte: Elaboração própria EPE. 

 

No Brasil, a demanda de GNL teve um pequeno aumento (+0,3 Mt) em 2017 devido 

principalmente ao ínicio da recuperação econômica do país e ao aumento na demanda 

termelétrica, em especial na segunda metade do ano (IGU, 2018). Embora haja o 
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crescimento (+32,5%), os volumes importados continuam bem abaixo da capacidade 

máxima de regaseificação dos terminais de GNL no Brasil (MME, 2018b). O país conta 

com uma alta penetração de renováveis na sua matriz energética e, em consequência 

disso, tem feito uso do GNL como a principal fonte de gás para geração de energia de 

backup para complementar as energias renováveis. O cenário brasileiro será melhor 

detalhado em seção adiante neste documento. 

A Colômbia, assim como o Brasil, possui também elevada participação das fontes de 

energia renováveis na sua matriz energética, com dependência da energia hídrica para 

gerar cerca de 85% da eletricidade do país. A produção de gás natural atingiu o pico 

em 2013, mas caiu desde então, com os investimentos das empresas em upstream 

estagnandos após a queda de 2014 nos preços do petróleo. Como resultado, a Colômbia 

passou de um exportador líquido para um importador líquido de gás natural. Os planos 

de importação de gás por gasoduto da Venezuela estão sendo discutidos desde 2012, 

mas devido à turbulência política na Venezuela e ao colapso do setor energético deste 

país, é improvável que o gás flua tão cedo (WOOD, A., VISCIDI, L., FARGO, J., 2018). 

Em 2016, entrou em operação o único terminal de GNL existente na Colômbia, no porto 

caribenho de Cartagena. O GNL tem sido comprado no mercado spot e armazenado em 

dois tanques de armazenamento em terra, que são utilizados para fornecer suprimento 

de forma intermitente para geração de energia com base na disponibilidade de energia 

hidrelétrica. No entanto, apesar dos investimentos, a Colômbia ainda não começou a 

importar GNL de maneira consistente, com apenas uma carga de GNL entregue em 

2017 (IGU, 2018). O governo planeja ainda incentivar a construção de um segundo 

terminal na região da costa do Pacífico. No entanto, este terminal, planejado para ser 

em Buenaventura, enfrenta obstáculos significativos devido à falta de patrocinadores 

e apoio financeiro (ICIS, 2018a). 

Na Argentina, a ligeira queda da média da produção doméstica de gás em 2017 foi 

compensada pelo incremento das importações com a Bolívia, que acabou por reduzir 

pelo quarto ano consecutivo as importações de GNL (-0,4 Mt) através dos seus dois 

terminais de regaseificação (MME, 2018b; IGU, 2018). Além disso, como em 2016, a 

Argentina continou a importar uma parcela de gás do Chile para atendimento de 

regiões específicas na região Andina durante o inverno. Este fluxo é fruto de um acordo 

recente firmado entre a Argentina e o Chile que permitirá a troca, não apenas de gás 

natural, como de energia elétrica entre os dois países (ICIS, 2018a). 

No primeiro trimestre de 2017, o governo argentino renovou também um programa 

com o objetivo de aumentar a produção dos recursos não convencionais, elevando o 

preço do gás na boca do poço (IGU, 2018). Embora o impacto não tenha se refletido 

fortemente na média da produção em 2017, espera-se que a produção doméstica 

aumente ainda mais, como já é percebido no primeiro trimestre de 2018. Segundo ICIS 

(2018a), o aumento da produção nacional das vastas reservas de shale gas de Vaca 

Muerta na província de Neuquen deverá contribuir para uma queda de 2% na 

participação de mercado das importações de GNL já em 2018. Dessa forma, espera-se 
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que o GNL venha a desempenhar cada vez mais o papel de atendimento de curto prazo 

no país. 

No Chile, as importações de GNL em 2017 aumentaram ligeiramente devido a maior 

demanda termelétrica, +0,1 Mt (IGU, 2018). O carvão e a hídrica, juntos, alimentam a 

maior parte da geração de energia do Chile, mas 61% do gás natural importado vai para 

o setor de energia (WOOD, A., VISCIDI, L., FARGO, J., 2018). O Chile provavelmente 

continuará a expandir as importações de GNL, com a geração tendendo a ser cada vez 

mais limpa no mundo todo. A oposição pública a projetos hidrelétricos de grande escala 

também levará o Chile a direção de uma maior dependência de usinas a gás, enquanto 

a demanda residencial e industrial de gás natural deverá crescer também (WOOD, A., 

VISCIDI, L., FARGO, J., 2018). 

No entanto, os esforços para desenvolver um terceiro terminal de importação no sul 

do país estão suspensos. O mercado consumidor que pretendia-se atender com novos 

terminais na região provelmente será atendido momentaneamente através de swap 

com a Argentina. O projeto Penco Lirquen FSRU, desenvolvida em conjunto pela 

Cheniere Energy e seus parceiros chilenos, sofreu atrasos significativos no ínicio de 

2017. Isso se deu devido a revogação de uma licença ambiental, depois que a Suprema 

Corte chilena decidiu em favor do grupo indígena local que se opôs ao projeto em 

janeiro de 2017. Um segundo projeto proposto para a região sul do Chile, o GNL 

Talcahuano, não avançou desde que recebeu as aprovações da agência reguladora do 

Chile em julho de 2017 (ICIS, 2018a). 

O Uruguai é o quinto país da América do Sul que busca inserir-se no mercado de GNL. 

No entanto, a construção do primeiro projeto de FSRU no país ainda enfrenta 

incertezas , dado que um acordo de fornecimento entre o Uruguai e a Argentina ainda 

não foi alcançado. A empresa MOL fretou a embarcação na Turquia para o curto prazo 

e a Argentina não está disposta a comprometer-se com a compra do gás no longo prazo 

necessária para ancorar o projeto. Assim, o andamento deste projeto se encontra 

estagnado até então (IGU, 2018).  

Do lado da oferta, o Peru é o único país da América do Sul que possui uma planta de 

liquefação. O país tem abundância de gás, principalmente na região da Camisea, e 

uma baixa demanda nacional, que motivou os investimentos no sentindo de exportar 

grande parte do gás através de um terminal de GNL. Sua planta de liquefação, em 

Pampa Melchorita, foi inaugurada em 2010 com uma capacidade nominal de 4,4 Mtpa 

que conta ainda com dois tanques de armazenamento de 130.000 m³ de GNL e um 

terminal marítimo (PERU LNG, 2010). No ano de 2017, suas exportações subiram (+0,4 

Mt combinados com Trinidade & Tobago), acompanhando a maior produção dos campos 

conectados ao terminal (IGU, 2018). O aumento da produção de gás na região da 

Camisea tem motivado também a transição da geração baseada em diesel, carvão e 

lenha para termelétricas a gás natural. Muitos são os projetos de térmicas no médio 

prazo visando atender não só o mercado interno, mas também o vizinho Chile. 
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2.4 Cenário Brasileiro 

Atualmente, o gás natural produzido no Brasil e o importado da Bolívia têm sido 

suficientes para atender a demanda nacional firme, não termelétrica. Dessa forma, o 

uso dos terminais de regaseificação tem sido restringido quase que exclusivamente ao 

atendimento de termelétricas, principalmente nos períodos de seca, com menor 

geração hidrelétrica. Por esse motivo, o Brasil apenas compra GNL no mercado spot 

quando necessário. Em 2017, a importação de gás natural via GNL foi, em média, de 

5,05 milhões de m³/dia, e até maio de 2018 a média no ano era de 2,22 milhões de 

m³/dia (MME, 2018b). 

A Petrobras é atualmente a única importadora brasileira de GNL, com dois FSRUs 

operando em três terminais: Pecém/CE, Baía de Todos os Santos/BA e Baía de 

Guanabara/RJ. Em consequência da baixa demanda, a Petrobras antecipou para junho 

de 2017 o encerramento do contrato do navio Golar Spirit, um dos três navios de 

regaseificação na costa brasileira, o que antes ocorreria somente em novembro de 

2018. O Golar Spirit operava em Pecém, e agora os navios dos dois outros contratos 

(Golar Winter e Experience) passaram a operar nos três terminais de GNL existentes 

no país, de acordo com a estratégia logística da Petrobras e a demanda regional (SILVA 

L. P. B., et al, 2018, no prelo).  

O Gráfico 4 mostra a evolução dos preços do GNL comprado no mercado spot no Brasil 

(linha verde) comparado aos outros índices de preços de gás natural no país e no 

mundo.  

 

 

Gráfico 4 - Preços de gás natural no Brasil (Preços FOB do GNL Slpot) 

Fonte: MME, 2018a. 
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Nota-se que nos últimos dois anos o preço do GNL pago no Brasil (preço FOB) tem 

convergido para patamares próximos aos principais preços de referência no mundo, 

com exceção do Henry Hub, nos EUA. Durante esse período, os preços médios de 

importação no Brasil se mantiveram em US$ 6,5/MMBtu, próximo da média mundial. 

Com a crescente recuperação do preço do petróleo, os preços nos cinco primeiros 

meses do ano no Brasil subiram para o patamar médio de US$ 7,55/MMBtu (MME, 

2018b). 

Embora o Brasil tenha uma capacidade instalada de regaseificação ociosa nos últimos 

três anos de mais de 30 milhões de m³/dia, muitos são os projetos de terminais de 

regaseificação de GNL que surgem com a solução gas-to-power na tentativa de 

viabilizarem empreendimentos de termelétricas no litoral brasileiro. Três deles já 

caminham na direção de viabilizar o seu plano de negócios que incluiu a contratação 

de energia nos leilões de energia nova: UTE Porto do Sergipe I, em Barra dos 

Coqueiros/SE, com um terminal de regaseificação com capacidade máxima de 14 

milhões de m³/dia; e as UTEs GNA I (antiga UTE Novo Tempo) e GNA II com um terminal 

de regaseificação com capacidade de 14 milhões de m³/dia no Porto do Açu, em São 

João da Barra/RJ. 

Apesar da previsão da entrada de novos terminais de GNL (Barra dos Coqueiros/SE em 

2020 e São João da Barra/RJ em 2021), ressalta-se que o aumento da capacidade de 

importação não implicará em sobreoferta de gás natural no mercado brasileiro e, por 

conseguinte, uma possível queda do nível de preços do gás natural nacional. Isto 

porque, por um lado, o país é tomador de preços no mercado internacional de GNL 

(comprando sempre ao preço do mercado spot) e, por outro, a capacidade de 

importação não tem sido utilizada em sua plena capacidade, mas sim provendo 

flexibilidade operacional e modulando as importações de GNL pela necessidade de 

atendimento à demanda nacional termelétrica. No entanto, a entrada de novos 

terminais de regaseificação podem ampliar a influência do mercado internacional de 

GNL na dinâmica de formação de preços de gás natural no País. Porém, observa-se que 

os preços do GNL, tanto spot quando a termo, ainda são mais altos que os preços do 

gás natural nacional, devido principalmente às parcelas de frete e regaseificação 

somadas aos preços FOB.  

Vale destacar também que a viabilidade de muitos projetos de termelétricas 

associadas à terminais de GNL está na capacidade das empresas em obterem contratos 

vantajosos de fornecimento do suprimento. Dentro de um mercado de GNL em 

constante expansão da oferta, principalmente nas Américas, a possibilidade de 

assegurar um modelo de negócio vantajoso se encontra em um ambiente favorável. A 

tentativa dos EUA, por exemplo, em figurar entre os principais exportadores de GNL 

nos próximos anos, flexibilizando a contratação de cargas de diversas formas, é 

consistente com a necessidade de flexibilidade que o empreendedor precisa para 

atender a atual política de despachos de termelétricas do setor elétrico brasileiro. 
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No âmbito da iniciativa Gás para Crescer e do aprimoramento do Marco Legal do Setor 

Elétrico, são vislumbrados melhorias que propiciariam oportunidades de negócios mais 

atrativas para os empreendedores. Como melhorias, para aperfeiçoar a sinergia entre 

os setores elétrico e de gás natural, podem ser citados: (i) algumas recentes alterações 

na forma de contratação das usinas termelétricas nos leilões de energia, tais como a 

possibilidade de declaração de inflexibilidade sazonal (mantendo-se 50% como 

máximo) e a flexibilidade dos parâmetros de contratação; (ii) a implantação de preços 

horários de energia, que pode levar ao desenvolvimento do mercado de térmicas de 

ponta; (iii) a possibilidade de acesso de terceiros a terminais de regaseificação de GNL 

(incluída Substitutivo ao Projeto de Lei nº 6.407 de 2013, Apensado o Projeto de Lei nº 

6.102/2016). Essas mudanças podem promover uma maior financiabilidade para os 

projetos de usinas termelétricas e terminais de GNL, uma vez que geram maior 

previsibilidade de receitas e otimização da capacidade instalada com acesso por vários 

agentes. 

Outro ponto que influencia diretamente na financiabilidade de um projeto são as 

tentativas de aproveitar a capacidade instalada do terminal para atender a demanda 

não-termelétrica. Embora localizados a quilômetros de distância, alguns projetos 

podem influenciar diretamente na viabilidade do outro, levando a tentativas de 

viabilizar um projeto o quanto antes, de forma a assegurar esse mercado consumidor 

cativo. No entanto, embora a redundância de terminais em uma região em um primeiro 

momento possa parecer fator limitante e implicar em ocisiosidade de capacidade 

instalada, em um mercado aberto isso pode se tornar uma vantagem competitiva, 

garantindo segurança de fornecimento. 

Cabe destacar por fim que, mesmo com a perspectiva de expansão da oferta de gás 

natural do pré-sal, o GNL continuará a ter um papel importante para mercado 

brasileiro ao garantir flexibilidade para o atendimento da demanda (intermitência das 

fontes não despacháveis, sazonalidade e picos). Adicionalmente, neste contexto de 

mercado mais aberto e competitivo, o GNL terá ainda mais um duplo papel. Por um 

lado, terá o papel de backup em situações de impossibilidade de atendimento por parte 

do carregador, como em paradas programadas e não programadas de UPGNs ou em 

campos de gás associado. Por outro, terá o papel de garantir a flexibilidade ao 

transportador, aumentando o seu portfólio de oferta e melhorando sua gestão de risco 

em situações as quais necessita, por exemplo, garantir o Gás de Uso do Sistema (GUS) 

em falhas de atendimento na malha integrada de gasodutos, de modo a garantir 

robustez, resiliência e assegurar o balanceamento da rede. 
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3 Considerações Finais 

 

O mercado internacional de GNL segue agregando novos entrantes, principalmente 

devido à dinâmica que os FSRUs vêm proporcionando, e diversificando a origem da 

oferta com novas descobertas e avanços da tecnologia. No entanto, o mercado de GNL 

está se tornando cada vez mais diversificado e mais complexo, sinalizando que desafios 

comerciais e regulatórios ainda precisam ser superados para que novos importadores 

desenvolvam infraestrutura de importação de GNL. 

Contudo, apesar da crescente liquidez, é necessário que as decisões de novos 

investimentos sejam preferencialmente tomadas com antecedência, visando prevenir 

um eventual desequilíbrio do mercado esperado a partir da próxima década. A adição 

da capacidade de liquefação programada para o ano de 2018 é bem próxima da nova 

capacidade necessária anualmente para sustentar a taxa de crescimento média 

esperada da indústria no longo prazo na próxima década. Dessa forma, a manutenção 

desses níveis de investimentos nos próximos anos seria um sinal positivo para a 

indústria de GNL, sinalizando uma maior maturidade desta, mesmo perante condições 

adversas do mercado. 

No Brasil, o preço de gás natural oriundo do GNL será afetado pelo preço do mercado 

internacional e não pela expansão da oferta de GNL, visto que o País é tomador de 

preço. O papel do GNL poderá se manter restrito a mercados que requerem 

flexibilidade de fornecimento de gás natural (como o setor elétrico, hoje) ou se 

ampliar, atingindo mercados firmes (como o industrial), a depender do patamar de 

preços que se consolide no mercado global de GNL e dos preços dos combustíveis 

substitutos no Brasil. 

Adicionalmente, mudanças no marco regulatório advindas da iniciativa Gás para 

Crescer, principalmente com a entrada de novos agentes e com o aumento de 

investimentos no setor, podem alterar a dinâmica do mercado regional de gás natural 

no Brasil, assim como o acesso do mercado doméstico ao mercado de GNL. Nesse 

sentido, por razões de segurança operacional e comercial, o GNL terá papel destacado 

no Brasil. Isto, a despeito do volume ofertado e da competitividade do gás do pré-sal, 

face à flexibilidade e à robustez que o GNL pode trazer para o mercado de gás natural 

e para a operação da malha integrada de gasodutos. 
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