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1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Terminais de regaseificação de GNL têm sido uma eficaz alternativa de suprimento de 

gás natural em diversos países do mundo, fazendo com que o mercado de GNL esteja 

em constante expansão e cada vez mais dinâmico. As motivações para a construção 

desses terminais podem ser o abastecimento de mercados remotos, o atendimento de 

demandas sazonais, a diversificação de fontes de suprimento de gás natural, ou a 

garantia da segurança energética de um país. 

No Brasil, a principal motivação para construção dos primeiros terminais de 

regaseificação de GNL foi prover a flexibilidade de oferta de gás. Assim, foram 

construídos pela Petrobras, desde 2009, três terminais de GNL localizados no Rio de 

Janeiro, Bahia e no Ceará. Embora existam hoje estes três terminais operacionais, a 

empresa mantém apenas dois contratos de FSRU’s (Golar Winter e Experience), sendo 

que o uso dos terminais segue a demanda regional e a estratégia logística utilizada 

pela Petrobras. Como os terminais suprem basicamente o mercado termelétrico ao 

longo da malha integrada, nos últimos anos, com o baixo índice de despacho, a média 

do volume de gás natural regaseificado no Brasil caiu consideravelmente quando 

comparado ao período de 2014-2015, período crítico de seca dos reservatórios hídricos 

do país. Devido a esta variabilidade da demanda, a Petrobras sempre manteve a 

estratégia de compra de GNL apenas no mercado spot, quando se faz necessário o 

despacho dessas termelétricas. 

Recentemente, nos últimos leilões de energia no Brasil, boa parte dos projetos 

termelétricos bem-sucedidos traziam em seu modelo de negócio usinas termelétricas 

a gás natural vinculadas a terminais de GNL. Essa alternativa tem se mostrado dentre 

as mais competitivas para a contratação de energia nova. Três desses projetos 

vencedores nesses leilões estão próximos de viabilizar os seus planos de negócio: UTE 

Porto do Sergipe I, em Barra dos Coqueiros/SE, com previsão de entrada em operação 

já em 2020; e as UTEs GNA I (antiga UTE Novo Tempo) e GNA II no Porto do Açu, em 

São João da Barra/RJ, com previsão para 2021 e 2023, respectivamente. 

O consequente aumento do número de projetos de terminais de GNL com viés de suprir 

gás natural para térmicas na costa brasileira traz para o mercado de gás natural uma 

maior diversidade de oferta. Com o Novo Mercado de Gás, o Decreto nº 9.616/2018, 

juntamente com o aprimoramento do Marco Legal do Setor Elétrico, espera-se a 

criação de um cenário de mercado de gás natural mais aberto e com maior quantidade 

de agentes, além de um aperfeiçoamento da sinergia entre os setores elétrico e de gás 

natural, fazendo com que o GNL possa cumprir um papel importante no que tange a 

flexibilidade, seguridade operacional e resiliência do sistema de transporte de gás 

natural. Tais mudanças regulatórias promoveriam também uma maior financiabilidade 

para esses projetos, uma vez que geram maior previsibilidade de receitas e otimização 

da capacidade instalada com acesso por vários agentes. 
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Outro ponto que influencia diretamente na financiabilidade de um projeto é a 

possibilidade de aproveitar a capacidade instalada do terminal para atender a 

demanda não termelétrica. Como a área de influência de um terminal na malha 

integrada pode ter grande abrangência, a construção de um terminal pode impactar 

na viabilidade de outros terminais, mesmo estes localizados a quilômetros de 

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

primeiro momento possa parecer fator limitante e implicar em ociosidade de 

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

competitiva, garantindo segurança operacional ao transportador e ao carregador. 

Dessa forma, este documento apresenta um panorama com as informações sobre os 

principais projetos de terminais de regaseificação de GNL na costa brasileira e discute 

alguns pontos relevantes na tomada de decisão da construção dessas infraestruturas. 

 

2 ETAPAS PRELIMINARES NA ELABORAÇÃO DE UM 
PROJETO DE TERMINAL DE REGASEIFICAÇÃO DE GNL 

2.1 Portos Públicos vs. Terminais Privados 

Uma das etapas preliminares na definição do escopo de um projeto de um terminal de 

regaseificação de GNL é a escolha entre se construir em um porto público ou construir 

uma nova instalação portuária em um terminal privado. No Brasil, os três terminais da 

Petrobras são terminais privados, sendo que o terminal de Pecém, apesar de ser 

considerado privado, é gerenciado pelo governo estadual.  

O Modelo Institucional Portuário Brasileiro oferece duas alternativas para 

empreendimentos portuários compatíveis com as necessidades de terminais de 

regaseificação de GNL: o arrendamento de áreas públicas (dentro do Porto Organizado) 

ou a implantação de Terminais de Uso Privado (TUP). Segundo a Lei Federal 12.815/13, 

um Porto Organizado trata-se de um bem público construído e aparelhado para atender 

a necessidades de navegação, de movimentação de passageiros ou de movimentação e 

armazenagem de mercadorias, e cujo tráfego e operações portuárias estejam sob 

jurisdição de autoridade portuária. Trata-se da área delimitada sob jurisdição de um 

porto público. Já os TUP são definidos por lei como uma instalação portuária explorada 

mediante autorização e localizada fora da área do Porto Organizado (BRASIL, 2013a).  

Para o arrendamento em áreas públicas, dentro do Porto Organizado, é necessária uma 

licitação púbica que, dentre várias exigências, deve estar em total observância com o 

PDZ (Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto), que é realizado pela 

Administração do Porto e aprovado pelo poder concedente. Outra alternativa também 

seria o interessado em determinada área do Porto Organizado dar início a um 

procedimento licitatório em áreas públicas através de um Procedimento de 
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Manifestação de Interesse (PMI). Para tanto, o empreendedor deve fundamentar o seu 

interesse com base em estudos ambientais e de viabilidade econômica. 

Na Figura 1, é representado um diagrama SWOT (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, Threats) que lista as principais forças, fraquezas, oportunidades e 

ameaças do modelo de exploração de terminais portuários fazendo uso de portos 

públicos.  

 

 

Figura 1 - Análise SWOT de terminais de regaseificação de GNL em portos públicos 

Fonte: Adaptado de PRDW CONSULTORIA, 2018. 

O procedimento que vem sendo mais utilizado pelos empreendedores é a construção 

de um Terminal de Uso Privado. Para tanto, os interessados em obter a autorização 

para instalação portuária fora da área do Porto Organizado podem apresentar 

requerimento à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) a qualquer 

tempo. A proposta deverá conter o memorial descritivo das instalações e do 

instrumento jurídico que assegure o direito de uso e usufruto do terreno, entre outros 

documentos que poderão ser exigidos pela ANTAQ (BRASIL, 2013b; BRASIL, 2017). A 

partir do recebimento da solicitação, a ANTAQ deverá publicar em seu site a íntegra 

do conteúdo da solicitação e seus anexos e, em seguida, promover a abertura do 
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Anúncio Público, com prazo de trinta dias para identificar a existência de outros 

interessados na instalação portuária na mesma região e com características 

semelhantes. Neste período também, a Secretaria de Portos (SEP), poder concedente, 

analisa a viabilidade locacional do empreendimento e a adequação às diretrizes do 

planejamento e das políticas do setor portuário. 

Após análise dos documentos e deliberação, o Ministério da Infraestrutura celebrará os 

contratos de adesão. A autorização portuária terá prazo de até 25 anos, prorrogável 

por períodos sucessivos, desde que a atividade portuária seja mantida e o autorizatário 

promova os investimentos necessários para expansão e modernização de suas 

instalações (BRASIL, 2013a). Na Figura 2, é representado o diagrama SWOT referente 

ao modelo de exploração de terminais portuários privados.  

 

 

Figura 2 - Análise SWOT de terminais de regaseificação de GNL como terminal privado 

Fonte: Adaptado de PRDW CONSULTORIA, 2018. 

 

Em linhas gerais, terminais públicos podem se constituir em alternativas interessantes 

para implantação de terminais de GNL em virtude principalmente da redução de 
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investimentos em infraestrutura e acesso marítimo já disponível. Já os terminais 

privados se destacam pelo processo célere e mais independente, além de não possuir 

reversão dos ativos ao poder público, nem ter prazo limite de exploração da área. No 

Brasil, o maior tempo necessário ao processo de arrendamento da área no porto público 

e suas restrições físicas e logísticas têm levado os empreendedores, em sua maioria, a 

optar por terminais privados, mesmo que o desembolso seja consideravelmente maior. 

Contudo, existem alguns novos projetos em desenvolvimento que têm buscado soluções 

híbridas. A ideia é buscar áreas que sejam fora do porto organizado, no entanto, 

próximas à infraestrutura de acesso marítimo dos terminais públicos. Dessa forma, os 

empreendedores conseguem reduzir significativamente seus investimentos (PRDW 

CONSULTORIA, 2018). 

2.2 Licenças e Autorizações 

A construção e exploração de instalações portuárias, seja dentro ou fora do Porto 

Organizado, requer um conjunto de autorizações, licenças e estudos prévios que visam 

garantir ao empreendimento o atendimento da legislação existente em todos os setores 

impactáveis pelo mesmo. 

No entanto, considerando que os Portos Organizados se constituem em instalações pré-

existentes, alguns destes itens podem não ser necessários ou exigidos por ocasião do 

arrendamento de áreas, uma vez que ou já foram realizados ou não são exigíveis pela 

legislação, ou mesmo, são realizados de forma diferenciada do requerido para as 

instalações de uso privado. Agrega-se a isto o fato de normalmente as licitações de 

áreas e instalações públicas não abrangerem a infraestrutura de acesso marítimo que 

permanece sob responsabilidade da Administração do Porto Público (PRDW 

CONSULTORIA, 2018). 

Uma das exigências para instalações portuárias como os terminais de regaseificação de 

GNL são os estudos de EVTEA (Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e 

socioAmbiental). Esse tipo de estudo é preliminar à realização de empreendimentos e 

visa demonstrar a sua viabilidade, indicando seu impacto no fluxo de caixa do 

investidor, bem como aborda questões técnicas e socioambientais da atividade 

explorada. Deve ser apresentado em determinadas etapas dos processos de outorgas, 

tanto para a realização de concessões e arrendamentos portuários como para 

prorrogações, autorizações de investimentos, pedidos de reequilíbrio econômico-

financeiro contratual, entre outros (PRDW CONSULTORIA, 2018). 

Um dos primeiros passos para o início dos procedimentos de licenciamento de obras 

sobre ou sob as águas, incluindo dragagens e dutos submarinos, é o Parecer da Marinha 

do Brasil – Diretoria de Portos e Costas ou Capitania dos Portos. O empreendedor 

deverá apresentar à Capitania dos Portos, Delegacia ou Agência da área de jurisdição 

um requerimento solicitando um Parecer no que concerne ao ordenamento do espaço 

aquaviário e à segurança da navegação. Neste requerimento devem constar plantas e 
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memoriais descritivos que caracterizam a obra, planta de localização, além de diversos 

estudos como o de alteração de regimes de água ou navegação, de construção de canais 

de acesso, quebra-mares, molhes, dragagem, entre outros itens (MARINHA DO BRASIL, 

2017). Após a obtenção do Licenciamento Ambiental de Instalação e das demais 

autorizações legais de outros órgãos públicos, o empreendedor comunicará 

formalmente à Marinha a data de início das obras e seu término previsto. 

Já em áreas com potencial de ocorrência de sítios arqueológicos e áreas de interesse 

histórico e cultural, é necessária a realização de pesquisa autorizada pelo IPHAN 

(Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e coordenada por arqueólogos 

devidamente registrados, previamente à execução de obras. No caso de ocorrência 

destes sítios, o resgate de peças e artefatos e o respectivo envio a museus devem ser 

também autorizados e registrados pelo IPHAN. Com frequência a análise do IPHAN é 

realizada através dos mesmos relatórios requeridos pelos órgãos ambientais, podendo 

inclusive o IPHAN se manifestar dentro dos próprios processos. No entanto, em locais 

em que se suspeita da existência de bens culturais relevantes é sempre conveniente 

uma solicitação direta de análise como forma de agilização dos processos. A Instrução 

Normativa nº 001/2015 do Ministério da Cultura define procedimentos para o 

licenciamento (MINISTÉRIO DA CULTURA, 2015). 

Em relação às áreas da União necessárias à implantação da instalação portuária, a 

ANTAQ poderá admitir a apresentação de certidão emitida pela Secretaria do 

Patrimônio da União (SPU) que ateste que a área requerida se encontra disponível para 

futura destinação ao empreendedor autorizado pelo poder concedente. A seleção do 

empreendedor portuário pelo poder concedente, mediante a assinatura do contrato de 

adesão, autoriza a SPU a destinar diretamente ao interessado a área correspondente, 

tanto a parte terrestre quanto a aquática, independentemente de contiguidade, desde 

que observado o disposto no parágrafo único do art. 42 da Lei Federal nº 9.636, de 15 

de maio de 1998, quando se tratar de cessão de uso (BRASIL, 1998). A SPU deve ainda 

calcular valores devidos pelo uso do espelho d’água do empreendimento portuário 

conforme regulamento contido na sua Portaria nº 404, de 28 de dezembro de 2012 

(SPU, 2012; BRASIL, 2017). 

A qualquer momento o empreendedor interessado poderá solicitar a abertura de 

chamada pública na ANTAQ, tendo este que apresentar uma série de documentos, 

antes do anúncio público, dentre eles a declaração de adequação do empreendimento 

às diretrizes do planejamento e das políticas do setor portuário e o memorial descritivo 

das instalações, com as especificações estabelecidas pela ANTAQ. Encerrada a 

chamada ou anúncio público, os interessados terão o prazo de noventa dias, contado 

da data de publicação da decisão, para apresentar à ANTAQ as garantias de execução, 

parecer favorável da autoridade marítima, entre outros documentos. Uma vez 

cumpridos estes requisitos, a empresa é convocada para assinar o contrato de adesão 

(BRASIL, 2013; BRASIL, 2017). 

Conforme artigo segundo da Resolução do CONAMA nº 001/86, portos são atividades 

modificadoras sujeitas a elaboração de EIA-RIMA (CONAMA, 1986). Como em outras 
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atividades, em portos são necessárias três licenças em função do estágio de evolução 

do projeto, quais sejam: LP (Licença Prévia), LI (Licença de Instalação) e LO (Licença 

de Operação). 

A LP atesta a viabilidade técnica e locacional do empreendimento estudado sob os 

enfoques físico, biótico e socioeconômico, com previsão de delineamento de planos e 

programas para evitar, mitigar e compensar danos ambientais. Garante uma relativa 

previsibilidade dos custos ambientais do empreendimento e é a etapa em que se 

verifica uma maior judicialização de licenciamentos. A LI é a etapa em que se executa 

o controle dos impactos de implantação, autorizando a implementação da obra e 

fixando medidas de monitoramento e controle. É o momento da exigibilidade de 

declarações de utilidade pública, autorizações de supressão de vegetação e de manejo 

de fauna. A LO tem como objetivo confirmar o cumprimento pelo empreendedor de 

todas as medidas mitigadoras e dos planos e programas ambientais definidos na Licença 

de Instalação. Uma vez emitida a LO, o empreendedor pode dar início à operação do 

empreendimento (IBAMA, 2017a). 

No caso de instalações portuárias o licenciamento ambiental deverá ser executado pelo 

IBAMA caso tratar-se de portos organizados e instalações portuárias situados no Mar 

Territorial, na Plataforma Continental ou na Zona Econômica Exclusiva, e pelo Estado 

quando tratar-se de empreendimentos localizados em Águas Interiores. Há ainda a 

possibilidade de cada Estado transferir a autoridade do licenciamento para o IBAMA 

através de convênios. A Figura 3 ilustra o conceito de Mar territorial, Zona Contígua, 

Zona Econômica Exclusiva e a Plataforma Continental. Os documentos geralmente 

exigidos são diversos a depender de cada órgão, mas incluem o memorial descritivo 

das instalações e dos processos da empresa, planta de localização do empreendimento, 

além de planta hidráulica das tubulações que conduzem os despejos industriais, 

esgotos sanitários, águas de refrigeração, águas pluviais, etc (PRDW CONSULTORIA, 

2018). 
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Figura 3 -  Representação da Plataforma Continental e Águas Interiores 

    *Nota: NM se fere a Nautical Miles ou Milhas Náuticas 

Fonte: OLIVEIRA, 2017. 

O requerimento das licenças e a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) são 

precedidos da elaboração de Termos de Referência fornecidos pelo órgão licenciador 

ao empreendedor. Os Termos de Referência têm por objetivo estabelecer as diretrizes, 

conteúdo mínimo e abrangência do estudo ambiental exigido, e são o instrumento 

orientador para seu desenvolvimento, expedidos para a modalidade de Licença Prévia, 

quando do requerimento da licença. Estes termos são elaborados pelo órgão 

licenciador, a partir das informações prestadas pelo empreendedor na Ficha de 

Caracterização do Empreendimento (FCE), e de seu banco de dados ambientais, 

estabelecendo as diretrizes adicionais àquelas gerais contidas na Resolução nº 001/86 

do CONAMA que, pelas peculiaridades do empreendimento ou atividade e 

características ambientais da área, forem julgadas necessárias (PRDW CONSULTORIA, 

2018). 

A captação das expectativas e sugestões da comunidade é realizada através das 

Audiências Públicas, que ocorrem durante a análise do EIA e de seu respectivo 

Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, que subsidiam a decisão sobre a concessão da 

Licença Prévia. O RIMA, que reflete as conclusões do EIA de forma objetiva e em 
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linguagem adequada à compreensão de todos, deve estar acessível ao público em locais 

apropriados, de forma a garantir o conhecimento de seu conteúdo pelos interessados, 

durante a análise técnica do pedido de licença ambiental (INEA-RJ, 2018). 

A publicação dos pedidos de licença por parte do empreendedor é obrigatória para 

ampliar a transparência dos processos de licenciamento. Também existe a 

obrigatoriedade de publicação por ocasião da concessão da licença ou da sua 

respectiva renovação. Todos os custos envolvidos nas diversas etapas do licenciamento 

são de responsabilidade da empresa. Quanto aos prazos, o órgão ambiental 

competente poderá estabelecer prazos de análise diferenciados para cada modalidade 

de licença (LP, LI e LO), em função das peculiaridades da atividade ou 

empreendimento, bem como para a formulação de exigências complementares, desde 

que observado o prazo máximo de seis meses a contar do ato de protocolar o 

requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que 

houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até doze meses 

(CONAMA, 1997). 

Para o caso específico de terminais de GNL, há, por fim, a necessidade de obtenção 

das autorizações da ANP, uma vez que a Resolução nº 52/2015 da ANP estabelece que 

a regulamentação para a construção, a ampliação e a operação de instalações de 

movimentação de petróleo, seus derivados, gás natural, inclusive liquefeito (GNL), 

biocombustíveis e demais produtos deve ser feito por essa Agência Reguladora. Essas 

autorizações são concedidas em duas etapas: Autorização de Construção (AC) e a 

Autorização de Operação (AO) (ANP, 2015). 

Para dar entrada no pedido de AC é necessário, dentre outros documentos, a cópia 

autenticada da LI do órgão ambiental competente, memorial descritivo, plantas de 

situação e geral de locação, fluxogramas de processo e de engenharia e cronograma 

físico-financeiro. Especificamente para terminais, também é necessário autorização 

da ANTAQ, comprovação de propriedade de terreno ou contrato de arrendamento, 

seções transversais e longitudinais do parque de tanques ou vasos, planta de traçado 

do duto, relatório de simulação termo-hidráulica para dutos de transporte, dentre 

outros. A ANP analisará a documentação apresentada pela empresa solicitante no prazo 

máximo de noventa dias, contados da data de sua entrega (ANP, 2015). 

Para o pedido da AO é necessária uma cópia autenticada da LO do órgão ambiental 

competente, atestado de comissionamento da obra, fluxogramas, plantas e memoriais 

descritivos apresentados por ocasião da solicitação de AC revisados na versão 

“conforme construído” (“as built”), sumário dos Procedimentos de Operação, Inspeção 

e Manutenção, dentre outros documentos. A ANP analisará a documentação 

apresentada e deliberará sobre a AO, em um prazo máximo de sessenta dias (ANP, 

2015). 

Por fim, para que possam receber cargas estrangeiras e embarcações de outros países, 

os terminais portuários precisam também cumprir requerimentos da Receita Federal 

do Brasil de forma a suprir requisitos de segurança e controle, assim como o trabalho 
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das autoridades aduaneiras. Por isto, todos os terminais portuários que tenham tais 

características necessitam, previamente ao início de operação com cargas e 

embarcações estrangeiras, realizar o procedimento de alfandegamento atualmente 

regido pela Portaria RFB nº 3518/2011 que detalha todos os procedimentos e exigências 

para alfandegamento de áreas (RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 2011). 

A Figura 4 mostra através de um fluxograma simplificado as etapas e os órgãos 

envolvidas no processo de licenciamento de um terminal de regaseificação de GNL, 

desde a sua concepção até a sua operação. 

 

 

Figura 4 – Fluxograma simplificado das etapas e órgãos envolvidos no processo de 

licenciamento de um terminal regaseificação de GNL 

Fonte: Elaboração própria EPE. 
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3 PRINCIPAIS PROJETOS DE TERMINAIS DE GNL NO 
BRASIL EM ESTUDO 

 

Esta seção traz informações em relação aos principais projetos de terminais de 

regaseificação de GNL que estão sendo desenvolvidos no País. A Figura 5 mostra todos 

os terminais levantados neste estudo divididos em existentes, previstos (já em etapa 

de construção) e os projetos de terminais estudados até este ciclo.  
 

 

Figura 5 - Terminais de GNL no Brasil 

Fonte: Elaboração própria EPE. 
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Neste documento foram incluídos e detalhados novos projetos de terminais, enquanto 

para outros não houve maiores informações quanto à sua evolução que justificassem o 

seu detalhamento em relação ao último Informe publicado. Cabe destacar que os 

projetos apresentados não são os únicos anunciados e em estudo no Brasil, tendo sido 

selecionados apenas por possuírem um grau de maturidade mais avançado em relação 

aos demais. 

3.1 Região Sul 

Na Região Sul, há sete possibilidades de terminais de regaseificação de GNL, sendo 

eles nos seguintes municípios: Rio Grande/RS, São José do Norte/RS, Tramandaí/RS, 

Imbituba/SC, São Francisco do Sul/SC (Terminal Gás Sul), Paranaguá/PR e Pontal do 

Paraná/PR. Os dois últimos municípios são as alternativas para o terminal da COPEL no 

Paraná. A Figura 6 mostra a localização desses projetos. 
 

 

Figura 6 - Terminais de GNL na Região Sul 

Fonte: Elaboração própria EPE. 
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3.1.1 São Francisco do Sul/SC 

No munícipio de São Francisco do Sul/SC a empresa Golar Power vem desenvolvendo o 

projeto do Terminal Gás Sul – TGS. Este projeto conta com um FSRU localizado na Baía 

do Babitonga, com capacidade de regaseificação de 15 MMm³/dia, atracado em um 

terminal fixo com operação do tipo Ship-to-Ship (STS)1. O gás regaseificado seria 

trazido até a costa através de um gasoduto submarino de 2 km de comprimento. Da 

costa, o gás seria transportado por um gasoduto onshore de 31 km de extensão com 

diâmetros que variam de 18 a 20 polegadas até o município de Garuva (SC), onde se 

conectaria ao Gasoduto Bolívia-Brasil - GASBOL (GOLAR POWER, 2019a). O novo 

gasoduto compartilharia a faixa de servidão com o oleoduto da Petrobras, OSPAR, o 

que reduziria os custos de investimento e aceleraria o processo de licenciamento 

ambiental e construção. 

É previsto também um ramal de 2,5 km nesse duto próximo da interconexão com o 

GASBOL. Este ramal teria como finalidade o abastecimento de uma térmica de 600 MW 

inicialmente denominada de UTE Norte Catarinense, da empresa Engie. A empresa 

pretende concorrer nos próximos Leilões de Energia Nova para viabilizar tal 

empreendimento (GOLAR POWER, 2019a).  

No sentido de viabilizar o projeto, a Golar Power recebeu a confirmação da 

disponibilidade do espelho d’água para o novo terminal da SPU e o termo “Nada a 

Opor” da Capitania dos Portos de São Francisco do Sul. A empresa recebeu também o 

Registro de Instalação emitido pela ANTAQ em dezembro de 2018 e obteve a LP emitida 

pelo Instituto de Meio Ambiente (IMA) de Santa Catarina em março de 2019 (GOLAR 

POWER, 2019a). 

A Golar Power negocia a sua participação na Chamada Pública para a Contratação de 

Capacidade de Transporte de Gás Natural Referente ao GASBOL. O edital não prevê 

aumento da capacidade disponível, mas a Golar Power afirma que o seu projeto 

poderia participar mesmo nestas condições. A minuta final da Chamada Pública tem 

data de publicação no dia 31 de julho de 2019. Segundo a Golar Power, a aprovação 

de sua participação na Chamada Pública seria um dos fatores importantes para a 

viabilidade do empreendimento como um todo (GOLAR POWER, 2019b).  

Outra forma de viabilizar o terminal seria aumentar a potência da UTE Norte 

Catarinense. Esta decisão já teria sido tomada pela Engie recentemente, sendo que a 

térmica passaria a ter uma potência de 1,2 GW dividida em dois módulos de 600 MW. 

Para isso, a UTE que já teria LP, teria que passar por um novo processo de 

licenciamento (CANAL ENERGIA, 2019a). 

A Figura 7 mostra o terminal de regaseificação de GNL, o gasoduto projetado, a 

possível localização da térmica projetada, bem como as adjacências do 

empreendimento. 

                                                           
1 Operação em que a transferência de GNL ocorre através de dutos criogênicos flexíveis com 

embarcações atracadas à contrabordo. 
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Figura 7 - Terminal TGS e adjacências 

Fonte: Elaboração própria EPE. 

3.1.2 Paranaguá/PR ou Pontal do Paraná/PR 

No Paraná, a Companhia Paranaense de Energia (COPEL), a maior acionária da 

COMPAGÁS (51%), busca viabilizar um terminal de regaseificação de GNL no Estado e 

teria como parceira a Shell. O projeto consiste em um terminal de GNL de capacidade 

de regaseificação de 14 MMm³/dia podendo estar localizado em Paranaguá/PR ou em 

Pontal do Paraná/PR. Para transportar o gás até a região metropolitana de Curitiba e 

se conectar a malha de transporte, o projeto ainda conta com um gasoduto de cerca 

de 90 km (caso seja construído em Paranaguá) ou de 127 km (caso seja construído em 

Pontal do Paraná), tendo pelo caminho a Serra do Mar. O gasoduto projetado 

compartilharia faixa com oleoduto da Petrobras, OLAPA, de Paranaguá a Araucária em 

ambos os casos (COPEL, 2018).  

O projeto do terminal localizado em Paranaguá, fora da área do Porto Organizado, 

apresentaria como vantagens econômicas a menor distância para a região 

metropolitana do Estado e, principalmente, o aproveitamento dos canais de navegação 

e da infraestrutura de apoio existentes do Porto de Paranaguá. No entanto, o calado 

na baía é um desafio que poderia acarretar em custos elevados em obras de dragagem. 

Já em Pontal do Paraná, o calado é mais profundo e existem várias opções de terreno 
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para a construção do terminal (COPEL, 2018). A Figura 8 detalha o projeto do terminal 

com as respectivas alternativas de gasoduto, bem como suas adjacências. 
 

 

Figura 8 - Terminal da COPEL e adjacências 

Fonte: Elaboração própria EPE. 

O terminal seria uma alternativa para o atendimento da demanda termelétrica de 2,2 

MMm³/dia da UTE Araucária que possui contrato de fornecimento de gás da Petrobras 

até 2021. Além disso, a COPEL estuda desenvolver outras térmicas para a região. A 

empresa planeja a construção da UTE Litoral na baixada com capacidade entre 1 e 1,5 

GW e a Nova UTE de 1 GW na região de Araucária. A expectativa é atender a uma 

demanda de até 1,5 MMm³/dia de consumo não térmico no Estado e ainda exportar de 

2 a 4 MMm³/dia para outros estados, principalmente para o Estado de São Paulo 

(COPEL, 2018). 

 

3.1.3 Outros Projetos na Região Sul 

Os demais projetos mostrados na Figura 6, no Rio Grande/RS, São José do Norte/RS, 

Tramandaí/RS e Imbituba/SC, já foram detalhados no ciclo anterior e não tiveram 

avanços significativos que justificassem o seu detalhamento neste ciclo do Informe. 
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3.2 Região Sudeste 

Na Região Sudeste há um terminal existente no município do Rio de Janeiro/RJ (Baía 

de Guanabara), um previsto no município de São João da Barra/RJ (Porto do Açu) e 

ainda mais sete possibilidades de terminais de regaseificação de GNL, sendo eles nos 

seguintes municípios: Peruíbe/SP, Santos/SP (Terminal COSAN), Macaé/RJ (TEPOR), 

São Francisco de Itabapoana/RJ (Porto Norte Fluminense), Presidente Kennedy/ES 

(Porto Central) e Barra do Riacho/ES (IMETAME Logística Porto e Terminal Petrobras). 

A Figura 9 mostra a localização desses projetos. 
 

 

Figura 9 - Terminais de GNL na Região Sudeste 

Fonte: Elaboração própria EPE. 

3.2.1 Santos/SP 

Em Santos/SP, a empresa COSAN, acionária majoritária da distribuidora COMGÁS, está 

no processo de viabilizar um terminal de GNL no sentido de diversificar a oferta de gás 

no Estado de São Paulo. O projeto consiste em um FSRU localizado na Lagoa Caneú, 



 

Informe: Terminais de Regaseificação de GNL no Brasil 

22 

Ministério de Minas e Energia 

com capacidade de regaseificação de 14 MMm³/dia, atracado em um terminal fixo com 

operação do tipo Ship-to-Ship (STS). O terminal se conectaria à malha de gasodutos de 

distribuição da COMGÁS no município de Cubatão (SP) através de um gasoduto de 8,5 

km de extensão e 20 polegadas de diâmetro (CONSEMA, 2019). 

O projeto do terminal poderia complementar ou substituir parte dos contratos de 

fornecimento e transporte de gás natural advindo da Bolívia que estariam próximos do 

vencimento. Neste sentido, além de atender a picos de demanda, o terminal seria uma 

alternativa para garantir a segurança de suprimento ininterrupto de gás natural no 

Estado de São Paulo (CETESB, 2018). Além deste projeto, a COSAN estuda em um plano 

de novas oportunidades de investimento a construção da Rota 4, que prevê ainda a 

instalação de uma UPGN na Baixada Santista. A Figura 10 mostra a localização do 

projeto, o projeto do gasoduto integrante do terminal, bem como o alcance atual da 

malha de distribuição da COMGÁS na região. 
 

 

Figura 10 - Terminal da COSAN e adjacências 

Fonte: Elaboração própria EPE. 

A conexão do terminal à malha de distribuição da COMGÁS faria com que houvesse a 

necessidade de expansão e adequação da rede até a região metropolitana de São 

Paulo, principalmente no trecho da subida da Serra do Mar. O trecho, que tem 

aproximadamente 15 km, tem hoje capacidade de escoar 1,5 MMm³/dia de gás e seria 

reforçado com dutos de 20 polegadas para uma vazão de 14 MMm³/dia (CETESB, 2018). 
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Este terminal tem um cronograma previsto de construção de 36 meses e custaria cerca 

de US$ 120 milhões (COSAN, 2019). Em abril de 2019, o Conselho Estadual de Meio 

Ambiente (CONSEMA) aprovou o EIA-RIMA do projeto (SIMA-SP, 2019). Em maio de 2019 

a CETESB concedeu a COMGÁS a Licença Prévia para reforço estrutural de suprimento 

de gás na baixada santista (Imprensa Oficial - SP, 2019). 

 

3.2.2 Macaé/RJ 

Em Macaé/RJ, o Grupo EBTE Engenharia vem desenvolvendo um terminal de GNL como 

parte de um grande complexo portuário nomeado TEPOR. O projeto começou a ser 

estudado desde 2012, mas só em 2016 foi adquirido pela empresa e sofreu diversas 

alterações ao longo do processo. O porto projetado conta com dois grandes terminais: 

o primeiro voltado para o apoio offshore, contando também com um terminal multiuso 

e um terminal de regaseificação de GNL; e um segundo destinado a operações com 

petróleo. A área terrestre do complexo ainda pode contar com uma UPGN, tancagem 

de petróleo, terminal de combustíveis e uma área industrial (INEA, 2018a). 

O TEPOR inclusive é parte de um empreendimento intermodal conjunto que conta 

ainda com o CLIMA – Complexo Logístico & Industrial de Macaé. Este complexo será 

interligado com o porto através da Rodovia Transportuária (a ser construída) e uma 

faixa de dutos. No complexo está prevista a construção da UTE Marlim Azul (antiga UTE 

Vale Azul II), de 565,5 MW de potência, uma das vencedoras do Leilão de Energia Nova 

A-6 em dezembro de 2017. O projeto da térmica inicialmente pertencia ao Grupo EBTE 

Engenharia, mas foi negociado com o consórcio entre as empresas Pátria 

Investimentos, Grupo Shell e a Mitsubishi Hitachi Power Systems - MHPS (SHELL, 2019).  

A UTE Marlim Azul utilizará gás processado advindo de campos offshore da Shell, mas 

devido à localização do empreendimento poderia também fazer uso do terminal de 

GNL para paradas programadas das plataformas ou para expansão do parque térmico. 

Outro fator que poderia ajudar a viabilizar o terminal de GNL é a proximidade com a 

térmica UTE Norte Fluminense, da francesa EDF. A empresa poderia negociar de forma 

a ter outra possibilidade de fornecimento de gás após o vencimento do seu contrato 

com a Petrobras.  

Apesar do Grupo EBTE Engenharia possuir uma LP do INEA-RJ emitida em 2016, esta 

licença venceu em dezembro de 2017 (INEA, 2016). Além disso, o projeto também 

sofreu mudanças consideráveis que levaram a empresa a entrar com um novo pedido 

frente ao órgão ambiental. O EIA-RIMA foi entregue ao INEA em setembro de 2018 e 

teve audiência pública marcada para novembro de 2018. Após a realização deste 

debate, onde considerações da população serão ouvidas e registradas, o grupo 

empreendedor responsável pelo projeto deverá atender outras exigências e 

adequações que surgem a partir da análise do licenciamento prévio. Após completar 

essas novas obrigações, o TEPOR deverá receber a autorização para o início das obras 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ, 2018). 
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A Figura 11 mostra a infraestrutura próxima ao complexo portuário planejado, bem 

como suas respectivas retroáreas, além do complexo CLIMA e as UTEs mencionadas.  

 

Figura 11 - Terminal TEPOR e suas adjacências 

Fonte: Elaboração própria EPE. 

3.2.3 São João da Barra/RJ 

Em São João da Barra/RJ, a Gás Natural Açu (GNA), que é uma joint venture entre a 

Prumo Logística, BP e Siemens, está sendo a responsável por construir um terminal de 

regaseificação de GNL no Porto do Açu. O Porto do Açu é um complexo de terminais 

portuários idealizado e desenvolvido pela Prumo Logística S.A. conjuntamente com 

empresas subsidiárias e empresas parceiras. O porto faz parte do projeto nominado 

como CLIPA (Complexo Logístico e Industrial do Porto do Açu) que é formado também 

pelo Distrito Industrial de São João da Barra. O projeto do terminal de GNL, que se 

localizará no Terminal 2 do complexo, consistirá em um FSRU permanentemente 

atracado operando na configuração Ship-to-Ship (STS) com capacidade de 

regaseificação de 21 MMm³/dia e com capacidade de armazenamento de 174 mil m³ 

de GNL (INEA-RJ, 2017). 

O projeto do terminal de GNL já conta com LI emitida pelo INEA em dezembro de 2018 

e autorização de instalação emitido pela ANTAQ em fevereiro de 2019 (INEA-RJ, 2018b; 

DOU, 2019a). O navio FRSU, batizado de BW MAGNA, está sendo construído em 

Singapura e deverá chegar ao porto em 2020 (LNG WORLD NEWS, 2019). 
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O terminal abastecerá principalmente duas térmicas da GNA. A UTE GNA I, cujo projeto 

original pertencia à Bolognesi e foi adquirida pela Prumo, tem previsão de início de 

operação comercial em janeiro de 2021. A termelétrica terá 1,3 GW de potência e 

consumirá 5,5 MMm³/dia de gás natural. Já a UTE GNA II tem previsão de entrada em 

operação comercial apenas em janeiro de 2023. A usina, que venceu o Leilão de 

Energia Nova A-6 de 2017, terá capacidade instalada de 1,6 GW e consumo de gás de 

6,5 MMm³/dia. A GNA ainda possui licença para dobrar sua geração de energia no 

complexo, podendo chegar a até 6,4 GW (GNA, 2019a).  

Além da possiblidade de participar de novos leilões de energia para ampliar seu parque 

térmico, a GNA também já manifestou interesse de conectar o seu terminal de GNL à 

malha de gasodutos transporte através da conexão com o gasoduto GASCAV no 

município de Campo dos Goytacazes/RJ. O duto, nomeado de GASOG, faz parte do 

projeto que busca tornar o Porto do Açu um hub de gás e tem por objetivo destinar o 

gás natural para o mercado interno brasileiro. O GASOG terá a princípio a capacidade 

de escoar 10 MMm³/dia, mas a GNA já prevê uma expansão em uma segunda fase para 

escoar mais 10 MMm³/dia.  

Outro gasoduto estudado pela empresa é o Gasoduto de Integração Norte Fluminense 

(GASINF). Esse duto teria por objetivo interligar o Porto do Açu ao terminal de Cabiúnas 

- TECAB (INEA-RJ, 2017). Poderia ser mais uma forma de monetizar o terminal sendo 

também um meio de diversificação de oferta para térmicas instaladas na região de 

Macaé, como, por exemplo, a UTE Norte Fluminense e a futura UTE Marlim Azul. 

Futuramente, a GNA ainda estuda a implantação de mais um FRSU com capacidade de 

21 MMm³/dia, a possibilidade de implantação de seis tanques de armazenagem de GNL 

em terra com capacidade de 180.000 m³ cada, além de operações de cabotagem e 

transferência de GNL na costa brasileira (INEA-RJ, 2017). 

Em abril de 2019 a GNA anunciou a conclusão do financiamento de longo prazo para 

instalar a termelétrica UTE GNA I. As obras da UTE e do terminal já iniciaram, sendo 

que algumas turbinas a gás produzidas pela Siemens já desembarcaram no porto, 

enquanto a fundação do terminal no píer já começou a ser construída (CANAL ENERGIA, 

2019b; GNA, 2019b). A Figura 12 mostra a localização do terminal e das termelétricas 

a serem construídas na região, bem como o traçado dos gasodutos GASOG e GASINF, 

além da infraestrutura de gás existente na região. 
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Figura 12 - Terminal no Porto do Açu e adjacências 

Fonte: Elaboração própria EPE. 

3.2.4 Presidente Kennedy/ES 

Em Presidente Kennedy/ES, a joint venture formada entre o Porto de Roterdã e a TPK 

Logística S/A pretende tornar realidade o projeto do Porto Central no Estado do 

Espírito Santo. Trata-se de um complexo industrial portuário privado multi-propósito 

desenvolvido no modelo de condomínio portuário, no qual os empreendedores são 

responsáveis pela construção, manutenção e administração da infraestrutura 

portuária, terrestre e de utilidades.  

Neste sistema, os clientes do porto arrendam áreas para a implantação de suas 

respectivas indústrias e terminais. Em um dos berços deste empreendimento, com 

calado suficiente para receber navios Q-MAX2, é prevista a instalação de um terminal 

de GNL com um FSRU com capacidade de regaseificação inicial de 20 MMm³/dia. No 

porto também é previsto uma área destinada à tancagem de GNL, a depender dos 

interesses dos empreendedores (PORTO CENTRAL, 2019a). 

                                                           
2 Um Q-Max ou Qatar-Max é um tipo de navio metaneiro dedicado ao transporte de GNL. A 

classificação de Q-Max aplica-se aos navios com as dimensões máximas permitidas para 

poderem ser recebidos nos terminais de GNL do Qatar. Os navios deste tipo são os maiores 

transportadores de GNL do mundo. 
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De forma similar ao Porto do Açu, o Porto Central pretende se tornar um hub de 

energia. Na área de gás natural, o porto se beneficia pela proximidade aos campos 

offshore das Bacias de Campos e do Espírito Santo e, portanto, pode desenvolver 

soluções no sentido de escoar e tratar a produção de gás offshore. Dessa forma, além 

de considerar um terminal de GNL, o projeto inclui uma UPGN no complexo (PORTO 

CENTRAL, 2019a). A Figura 13 mostra de forma ilustrativa como seria o Porto Central, 

bem como as possíveis localizações das térmicas supracitadas e a infraestrutura de gás 

na região. 

 

Figura 13 - Terminal do Porto Central (figura ilustrativa) e adjacências 

Fonte: Elaboração própria EPE. 

Para transportar este gás até o consumo final, existem algumas alternativas. A primeira 

delas seria a construção de um gasoduto do terminal de GNL ao gasoduto GASCAV de 

aproximadamente 20 km ligando o porto à malha de gasodutos de transporte. Outra 

alternativa é a conexão do terminal a rede de distribuição de gás local na região 

metropolitana de Vitória. Uma terceira alternativa seria a construção de um gasoduto 

até Minas Gerais através de uma faixa de servidão já licenciada para um mineroduto 

da empresa Ferrous. A empresa desistiu deste projeto, logo a licença poderia ser 

convertida para um gasoduto na mesma faixa de servidão (PORTO CENTRAL, 2019b).  

Há ainda projetos para o consumo do gás no entorno do próprio complexo. Há previsão 

de duas térmicas: a UTE Sudeste (3.900 MW) e a UTE Presidente Kennedy da Gera – ES 

(920 MW). Enquanto a primeira ainda passa pela etapa de licenciamento, a segunda já 
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possui Licença Prévia do órgão ambiental. Ambas ainda buscam investidores e devem 

passar pelo processo de leilão de energia. Busca-se também atrair indústrias 

consumidoras de gás para a região com a criação de uma Zona de Processamento de 

Exportação (ZPE), atendendo a indústrias de cerâmica (Biancogres), de pelotização 

(Vale, Samarco), siderúrgica (ArcelorMittal), entre outras (PORTO CENTRAL, 2019b).  

O Porto Central assinou o Contrato de Adesão com a ANTAQ em março de 2017 (ANTAQ, 

2017). O porto também já obteve as Licenças Prévia (dezembro de 2015) e de 

Instalação (março de 2018) junto ao IBAMA (IBAMA, 2018a). Como o projeto será 

construído em fases, a joint venture vem buscando atrair clientes âncoras e potenciais 

investidores, principalmente na área de petróleo, para conseguir tomar a Decisão Final 

de Investimento (FID) e começar a primeira fase do empreendimento que consiste na 

construção do quebra-mar, cais e a dragagem. A previsão é que as obras comecem no 

início de 2020 (PORTO CENTRAL, 2019b; JORNAL FATO, 2019). 

 

3.2.5 Barra do Riacho/ES 

No município de Barra do Riacho/ES, a IMETAME busca parceiros para viabilizar um 

projeto portuário chamado de IMETAME Logística Porto que envolve, entre outras 

atividades, a construção de um terminal de GNL.  

No entanto, para ancorar a demanda para a construção desse terminal, seria necessária 

ao menos uma termelétrica que consumisse de 2 a 6 MMm³/dia. Neste intuito, a 

IMETAME desenvolveu um projeto de uma térmica de 1,5 GW, nomeada como UTE 

Energia I (antiga UTE Aracruz), e já está em busca de adquirir as licenças necessárias 

para a participação nos próximos Leilões de Energia Nova. A IMETAME protocolou o 

EIA/RIMA no IBAMA em abril de 2018 e teve a sua Audiência Pública marcada para maio 

de 2019. A expectativa da empresa é que a emissão da LP da térmica saia em junho de 

2019. Em relação ao porto, este já obteve da Marinha o “Nada a Opor”, assinou com a 

ANTAQ o Contrato de Adesão e obteve por fim, em abril de 2018, a LI do Instituto 

Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA) (IMETAME, 2019; IEMA, 2018). 

Além da térmica, o terminal poderia abastecer indústrias da região como a indústria 

de celulose (ARCEL Celulose), siderurgia e cerâmica. O porto já se localiza a 5 km de 

uma ZPE já homologada, o que poderia ser mais um fator atrativo para empresas se 

instalarem na região. Outra alternativa seria a interconexão do terminal à malha de 

gasodutos de transporte, através ou do gasoduto Lagoa Parda-Vitória (que passa pelo 

porto) ou através do gasoduto Cacimbas-Vitória. Este último possui maior diâmetro e 

maior capacidade de movimentação de gás, parâmetros próprios para grandes vazões 

como as advindas do terminal. Apesar de já haver uma faixa de dutos ao longo do 

caminho até o gasoduto Cacimbas-Vitória, essa alternativa necessitaria da construção 

de um gasoduto de 14 km do porto até a malha de gasodutos de transporte. A Figura 

14 mostra as futuras instalações do terminal, bem como da UTE, além de ilustrar as 

infraestruturas de gás na região. 
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Figura 14 - Terminal da IMETAME e adjacências 

Fonte: Elaboração própria EPE. 

3.2.6 Outros Projetos na Região Sudeste 

Os demais projetos mostrados na Figura 9, em Peruíbe/SP e Barra do Riacho/RS 

(Terminal Petrobras), já foram detalhados no ciclo anterior e não tiveram avanços 

significativos que justificassem o seu detalhamento neste ciclo do Informe. 

Cabe destacar também o projeto do Porto Norte Fluminense, anteriormente chamado 

de Canaã Terminal Portuário Offshore, da empresa Porto Norte Fluminense S/A, em 

São Francisco do Itabapoana/RJ, que vem trabalhando no sentido de construir uma 

base de apoio offshore. Ainda em um nível de projeto conceitual, a empresa planeja, 

além de servir de apoio para plataformas de petróleo e contar com outros terminais 

de granéis líquidos, construir um terminal de regaseificação de GNL. O porto se localiza 

a cerca de 17 km do GASCAV e já possui Licença Prévia, buscando parceria no sentido 

de viabilizar o projeto. 

3.3 Região Nordeste 

Na Região Nordeste há dois terminais existentes nos municípios de São Francisco do 

Conde/BA (Baía de Todos os Santos) e em Pecém/CE, um previsto no município de 
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Barra dos Coqueiros/SE (Porto Sergipe) e ainda mais duas possibilidades de terminais 

de regaseificação de GNL, sendo eles nos municípios de São Luís/MA e na divisa entre 

os municípios de Ipojuca/PE e Cabo de Santo Agostinho/PE (Porto de Suape). A Figura 

15 mostra a localização desses projetos. 
 

 

Figura 15 - Terminais de GNL na Região Nordeste 

Fonte: Elaboração própria EPE. 

3.3.1 Barra dos Coqueiros/SE 

Em Barra dos Coqueiros/SE, a Centrais Elétricas de Sergipe S.A. (CELSE), com 

composição acionária de 50% da EBrasil e 50% da Golar Power, já se encontra na reta 

final para concretizar o projeto do complexo termelétrico em conjunto com um 

terminal de GNL no Estado do Sergipe. Trata-se do primeiro projeto privado do tipo 

LNG-to-Power do Brasil e também terá, quando concluída, a maior termelétrica da 

América Latina. Com o cronograma para entrada em operação em janeiro de 2020, a 



 

Informe: Terminais de Regaseificação de GNL no Brasil 

31 

Ministério de Minas e Energia 

UTE Porto Sergipe I, que possui 1,5 GW de potência, já tem as obras bem avançadas e 

dentro do prazo de execução (ARGUS, 2019).  

O terminal, por sua vez, também já teve diversos marcos concluídos. No dia 27 de 

fevereiro de 2019, a instalação do sistema de ancoragem foi concluída (CELSE, 2019). 

Trata-se da ancoragem do tipo Soft Yoke, um sistema desenvolvido para permitir que 

a embarcação gire livremente (360 graus em torno do ponto de conexão) de acordo 

com as forças externas. Após concluída a instalação, o terminal passará por processos 

de comissionamento até a entrada em operação definitiva (ARGUS, 2019). A Figura 16 

mostra as localizações do terminal e do parque termelétrico, bem como as 

infraestruturas existentes de gás natural na região. 
 

 

Figura 16 - Terminal Porto Sergipe e adjacências 

Fonte: Elaboração própria EPE. 

Para a regaseificação, o projeto conta com um FSRU que ficará permanentemente 

ancorado no terminal. Este FSRU, nomeado como Golar Nanook, foi construído pela 

Samsung na Coréia do Sul; no caminho para o Brasil, o navio realizou sua primeira 

parada em Singapura, onde foi abastecido de combustível e outros suprimentos. Em 26 

de fevereiro de 2019, o Golar Nanook chegou a Camarões, onde se atracou ao Golar 

Hilli, o FLNG convertido da Golar, onde foram realizadas operações de resfriamento 

nos tanques e abastecimento com uma carga de GNL. No dia 17 de março de 2019, o 

navio finalmente chegou na costa sergipana, onde foi conectado ao sistema de 
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ancoragem e por onde passará por diversos testes de comissionamento junto ao 

terminal e a térmica até o fim de 2019 (CELSE, 2019). 

Como forma de utilizar na plenitude a capacidade de regaseificação do FSRU (21 

MMm³/dia), a Golar Power vem buscando, além de atender ao mercado industrial da 

região, trazer soluções até então inovadoras no mercado brasileiro. A empresa estuda, 

por exemplo, desenvolver um projeto piloto de caminhões movidos a GNL no intuito 

de introduzir o conceito no Brasil e incentivar a demanda no setor de transporte 

(GOLAR POWER, 2019c). A empresa também avalia possibilidades de conexão do 

terminal à malha de gasodutos de transporte, mas até então não há nenhum projeto 

divulgado pela empresa neste sentido.  

 

3.3.2 São Luís/MA 

Em São Luís/MA, a empresa Gera Maranhão busca viabilizar o projeto da UTE GERAMAR 

III, de 1,7 GW de potência, associado a um terminal de regaseificação de GNL. O 

terminal de GNL e o gasoduto de interligação fazem parte de um projeto à parte, sendo 

construídos por uma empresa terceira. Seu licenciamento também será tratado 

separadamente ao da UTE (GERA MARANHÃO, 2019a). Até o momento, não há maiores 

informações quanto à localização deste terminal. A Gera Maranhão já deu entrada no 

processo de licenciamento da termelétrica junto ao IBAMA e teve sua audiência pública 

realizada em junho de 2019 (GERA MARANHÃO, 2019b). A empresa estuda participar 

dos próximos Leilões de Energia Nova.  

Também na região de São Luís/MA, um outro projeto termelétrico associado a um 

terminal de GNL tem a sua viabilidade estudada pela empresa Golar Power. O projeto 

conta com duas termelétricas, as UTEs São Marcos I e II, cada uma com potência de 

2,1 GW. O terminal de regaseificação de GNL, que teria a capacidade máxima de 

regaseificação prevista de 21 MMm³/dia, ficaria localizado na Baía de São Marcos, no 

Canal Boqueirão. O terminal seria conectado por um duto até o terreno contendo o 

complexo, às margens da baía. A Golar Power já deu início ao processo de 

licenciamento junto ao IBAMA através de uma Ficha de Caracterização de Atividade 

(FCA) (IBAMA, 2018b). A expectativa inicial é que o projeto concorra em Leilões de 

Energia Nova A-6 a partir de 2021. 

A Figura 17 mostra a localização da UTE GERAMAR III. No entanto, não foi possível 

localizar a posição precisa do terminal de GNL associado. A figura também mostra a 

localização das UTEs São Marcos I e II, bem como o terminal de GNL associado a este 

projeto. 
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Figura 17 - Terminal de GNL das UTEs São Marcos e localização da UTE GERAMAR III  

Fonte: Elaboração própria EPE. 

3.3.1 Outros Projetos na Região Nordeste 

O projeto mostrado na Figura 15, na divisa entre os municípios de Ipojuca/PE e Cabo 

de Santo Agostinho/PE, no Porto de Suape, já foi detalhado no ciclo anterior e não 

teve avanços significativos que justificassem o seu detalhamento neste ciclo do 

Informe. 

 

3.4 Região Norte 

Na Região Norte há dois municípios em que se estuda a possibilidade de construção de 

terminais de regaseificação de GNL, sendo eles: Barcarena/PA (na região de Vila do 

Conde, com três projetos) e Itacoatiara/AM (com dois projetos). A Figura 18 mostra a 

localização desses projetos. 
 



 

Informe: Terminais de Regaseificação de GNL no Brasil 

34 

Ministério de Minas e Energia 

 

Figura 18 - Terminais de GNL na Região Norte 

Fonte: Elaboração própria EPE. 

3.4.1 Barcarena/PA 

No município de Barcarena/PA, a Centrais Elétricas de Barcarena (CELBA), que tem 

como sócias a Golar Power e a Evolution Power Plants (EPP), as mesmas 

desenvolvedoras do projeto do Porto de Sergipe, tenta viabilizar uma termelétrica 

conectada a um terminal de GNL no Estado do Pará. O projeto consiste em um FSRU 

localizado no rio Pará, dentro da poligonal do Porto Organizado de Vila do Conde, com 

capacidade de regaseificação de 15 MMm³/dia, atracado em um terminal fixo com 

operação do tipo Ship-to-Ship (STS) (ANTAQ, 2018). O navio FSRU que a Golar Power 

pretende utilizar em um primeiro momento é o Golar Spirit, afretado no passado pela 

Petrobras (CELBA, 2018). 
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O terminal seria conectado à costa através de um gasoduto de 18 polegadas até um 

citygate construído ao lado da empresa de alumínio Hydro Alunorte. Deste local sairia 

um outro gasoduto que conectaria o citygate à UTE Novo Tempo Barcarena, de 1,6 GW 

de potência. Além de abastecer a térmica, a empresa vislumbra ainda a possibilidade 

de utilização do gás natural por outras indústrias vizinhas, substituindo combustíveis 

mais caros e poluentes (como o diesel, óleo pesado e o carvão). Outra intenção da 

Golar Power é interiorizar o GNL nos Estados do Pará e do Amazonas através de 

cabotagem fazendo uso de embarcações de GNL em pequena escala ou Small Scale 

LNG - SSLNG3 ou ainda através de tanques criogênicos do tipo C. A regaseificação ficaria 

por conta de um kit de vaporizadores instalado nas localidades consumidoras (CELBA, 

2018).  

Os projetos da UTE e do terminal estão sendo licenciados em conjunto na Secretaria 

de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS) e já contam com uma LP (SEMAS, 2018). 

O terminal já possui autorização da Companhia de Docas do Pará e Parecer Provisório 

da Capitania dos Portos para sua instalação desde abril de 2018 (ANTAQ 2018). A ANTAQ 

autorizou o registro de instalação do terminal no dia 1 de julho de 2019 (ANTAQ, 2019).  

Há ainda outros projetos como o da CELBA na região. Um deles é o da Hidrovias do 

Brasil que consiste também em um terminal de GNL que abasteceria a UTE Vila do 

Conde de 1,6 GW através de um gasoduto de aproximadamente 2 km de extensão. O 

projeto passou por audiência pública e a empresa obteve Licença Prévia para 

ampliação do seu TUP em Barcarena, cujo projeto contempla implantação de terminal 

de recebimento e regaseificação de GNL, junto ao SEMAS em junho de 2019 (DOU, 

2019b; SEMAS, 2019). Outro é da Guajará Energia que contaria com um terminal de 

GNL para abastecer a UTE Guajará de potência 1,5 GW (ciclo combinado) através de 

um gasoduto de 3,2 km de extensão. O projeto ainda realiza os estudos para submeter 

o EIA/RIMA junto ao IBAMA, o qual possui um acordo de cooperação técnica (IBAMA, 

2017b). 

A Figura 19 mostra as futuras localizações dos terminais e das termelétricas da CELBA, 

da Hidrovias do Brasil e da Guajará Energia, bem como os gasodutos a serem 

construídos. 

                                                           
3 Neste caso, trata-se da utilização de embarcações menores que os metaneiros para transportar 

o GNL em menor escala (até 30.000 m³) até o seu destino final, onde será regaseificado (IGU, 

2015). O conceito é estendido também para outros meios de transporte, como trens e 

caminhões. 
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Figura 19 - Terminais de GNL na região de Barcarena 

Fonte: Elaboração própria EPE. 

3.4.2 Itacoatiara (AM) 

No município de Itacoatiara (AM), a empresa Amazonica Energy vem buscando 

viabilizar o seu projeto, chamado de Uirapuru Gás & Energia, que consiste na 

construção de dois terminais para recepção e estoque de GNL. Também faz parte do 

projeto a implantação de um sistema logístico para o transporte desse combustível 

utilizando o modal hidroviário do rio Amazonas e afluentes, bem como os modais 

rodoviários complementares. A ideia do projeto é armazenar o GNL em FSUs (Floating 

Storage Unit) de 180.000 m³ de capacidade e transferi-lo para barcaças para 

redistribuição ao mercado potencial de gás natural ao longo de vias fluviais nos Estados 

do Pará, Amazonas, Roraima e Rondônia. 

A empresa busca introduzir o GNL como uma alternativa ao óleo diesel, combustível 

predominante na região Norte, utilizado para a produção de energia elétrica, 

especialmente em sistemas isolados, bem como para atividades industriais diversas. A 

intenção também é substituir, além do diesel, o coque, a madeira e o carvão utilizados 

como combustível em processos térmicos. 

O empreendimento desenhado pela empresa é dividido em duas fases. A primeira fase 

consistiria na implantação de um terminal na região portuária de Itacoatiara/AM, 
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visando o atendimento de consumidores localizados nos Estados de Roraima, Amazonas 

e Rondônia. A principal rota seria o eixo entre Itacoatiara/AM e Porto Velho/RO, onde 

se concentraria a maior demanda nesta fase. A empresa iniciou estudos de viabilidade 

técnica para utilização da área do Terminal Portuário Novo Remanso (TPNR), 

pertencente ao Grupo Simões, sendo respaldada por um Memorando de Entendimentos 

assinado entre as partes em maio de 2019. A entrada em operação comercial dessa 

fase do projeto está prevista para janeiro 2022 (AMAZONICA ENERGY, 2019). 

O segundo terminal seria implantado na região de Ponta de Pedras/PA, na Ilha de 

Marajó, visando o atendimento ao mercado do Estado do Pará, bem como eventuais 

demandas no Estado do Maranhão. A Amazonica Energy já protocolou na SEMAS o 

pedido de Termo de Compromisso, tendo iniciado os estudos de impacto ambiental, 

bem como as consultas à Capitania dos Portos visando as devidas autorizações para 

implantação da estrutura portuária para o terminal de GNL. Em paralelo, a empresa 

analisa a possibilidade de parceria com empresas proprietárias e operadoras de 

terminais portuários na região de Barcarena, cuja estrutura poderia ser utilizada como 

hub de recepção e estoque de GNL para a segunda fase do projeto Uirapuru. Caso a 

estratégia de Ponta de Pedras/PA seja mantida, a entrada em operação comercial da 

fase 2 está prevista para janeiro de 2023. No caso de consolidação das tratativas 

comerciais para utilização de porto existente em Barcarena, a operação comercial 

desse hub poderá ser antecipada para janeiro de 2022 (AMAZONICA ENERGY, 2019). 

O transporte do GNL seria realizado por comboios de barcaças de pequeno porte 

projetados para navegação em calado de 2 m, visando permitir a manutenção do 

suprimento do energético por todo o ano, mesmo durante os períodos de seca dos rios 

da Região Amazônica. Os comboios seriam atrelados a empurradores propelidos a gás 

natural. Para a fase 1 do projeto está prevista a construção de uma frota de 50 

barcaças com um mix de modelos de 1.200, 1.800 e 2.000 m³ de capacidade para 

transportar GNL, com comboios de 4 barcaças por empurrador (AMAZONICA ENERGY, 

2019). 

A regaseificação do GNL seria por meio de plantas modulares, que variam de 

configuração a depender do tamanho do consumo projetado. Estão previstas também 

unidades de estoque de GNL secundário junto aos clientes finais por meio de tancagens 

criogênicas modulares com autonomias distintas. Para entrega aos clientes finais, 

considera-se as opções de transferência de GNL da barcaça para tanques secundários 

de estocagem nos pontos de entrega ou o transporte do GNL por container, que seriam 

transportados até o destino final por modal rodoviário, onde lá seriam transferidos 

para tanques secundários de armazenagem. 

Recentemente, a Amazonica Energy anunciou um investimento de R$ 20 milhões em 

2019 para utilizar no processo de licenciamento ambiental e estudos de pré-

implantação do projeto (VALOR ECONÔMICO, 2019). 

Além da Amazonica Energy, outras empresas estudam a construção de um terminal no 

município de Itacoatiara (AM). É o caso do Grupo Dislub Equador que através da 
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empresa TISA – Termelétrica Itacoatiara vem buscando viabilizar o seu projeto de uma 

UTE, Termelétrica Itacoatiara, com 512 MW de potência, em conjunto com um 

terminal de regaseificação de GNL. A empresa protocolou EIA-RIMA da térmica no 

Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM) e obteve a LP da térmica em 

julho de 2018 (IPAAM, 2018). A empresa se prepara para participar dos próximos Leilões 

de Energia Nova. 

A Figura 20 mostra a localização dos dois empreendimentos, a hidrovia que liga 

Itacoatiara/AM a Porto Velho/RO, principal rota das barcaças na primeira fase do 

projeto Uirapuru, bem como as infraestruturas de gás natural nas proximidades. 
 

 

Figura 20 - Terminal de GNL da Termelétrica Itacoatiara e o FSU proposto na primeira fase 

do projeto Uirapuru Gás & Energia da Amazonica Energy 

Fonte: Elaboração própria EPE. 
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3.5  Resumo dos Projetos Estudados 

De posse da quantidade de empreendimentos levantados ao longo do Informe, a Tabela 

1 apresenta o resumo dos projetos e o status de andamento de cada um deles. 
 

Tabela 1 - Tabela Resumo dos principais projetos de terminais de GNL e o seu andamento 

Empreendimento UF 
Capacidade 
(MMm³/dia) 

Andamento 

Estudos 
iniciais 

Em processo de 
licenciamento 

Decisão Final de 
Investimento* 

Em construção 

Rio Grande RS 14     

São José do Norte** RS -     

Tramandaí RS N/D     

Imbituba SC N/D     

Terminal Gás Sul (São Francisco do Sul) SC 15     

Terminal COPEL (Paranaguá ou Pontal 
do Paraná) 

PR 14     

Peruíbe SP 20     

Terminal COSAN (Santos) SP 14     

TEPOR (Macaé) RJ N/D     

Porto do Açu (São João da Barra) RJ 21     

Porto Norte Fluminense (São Francisco 
do Itabapoana) 

RJ N/D     

Porto Central (Presidente Kennedy) ES 20     

IMETAME Logística Porto (Barra do 
Riacho) 

ES N/D     

Terminal Petrobras (Barra do Riacho) ES 14     

Porto Sergipe (Barra dos Coqueiros) SE 21     

Terminal de Suape PE 14     

Terminal Maranhão - UTE GERAMAR III 
(São Luís) 

MA N/D     

Terminal Maranhão - UTE São Marcos 
(São Luís) 

MA 21     

Terminal CELBA (Barcarena) PA 15     

TUP Hidrovias do Brasil (Barcarena) PA N/D     

Terminal Guajará (Barcarena) PA N/D     

Terminal Itacoatiara (Itacoatiara) AM N/D     

Terminal Amazonica Energy 
(Itacoatiara)** 

AM -     

N/D: Não Disponível  

* Ou Final Investment Decision (FID), consiste no momento em que os empreendedores confirmam que o 
projeto tem condições técnicas, operacionais, comerciais e financeiras para avançar para a fase de 
desenvolvimento e construção. É nesse período que inicia a fase de execução, bem como grandes 
investimentos financeiros, principalmente com a construção dos terminais e de outras infraestruturas. 
Para atingir o FID, um projeto tem que ter celebrado um certo número de contratos e ter as necessárias 
autorizações e licenças que lhes permita acordar sobre a estrutura comercial e termos do investimento 
com os financiadores. 

** Terminais que utilizam um FSU de estoque e Small Scale LNG com regaseificação em menor escala. 

Fonte: Elaboração própria EPE.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como observado nos projetos supracitados, apenas o projeto no porto de Vila do 

Conde, em Barcarena/PA, tem intenção de ser construído na área de um porto público 

(Porto Organizado). Os demais ou são Terminais de Uso Privado (TUPs) em áreas sem 

qualquer infraestrutura portuária precedente, ou são TUPs com soluções mistas, como 

os terminais TGS da Golar Power em São Francisco do Sul/SC e o Terminal da COSAN 

em Santos/SP, que fazem uso de acessos marítimos de Portos Organizados na região. 

Apesar de onerar um pouco mais o OPEX do terminal ao longo dos anos comparado aos 

TUPs isolados, a solução mista reduz consideravelmente o investimento inicial dos 

terminais e se mostra como uma alternativa interessante, principalmente 

considerando as restrições que a concessão em áreas de Portos Organizados pode 

implicar. 

Outro ponto a destacar é que a maior parte dos projetos de terminais de regaseificação 

de GNL mencionados apresenta em seu modelo de negócio uma termelétrica a gás 

natural, de forma a ancorar o seu investimento. Esta prática representa uma das 

soluções econômicas mais competitivas encontradas pelos stakeholders para atender 

às demandas do sistema elétrico. No entanto, mesmo não conectados a malha de 

gasodutos de transporte em um primeiro momento, os maiores projetos de terminais 

de GNL acabam buscando soluções de integração no sentido de monetizar o excedente 

da capacidade de regaseificação do terminal. Após garantirem a demanda âncora dos 

terminais com as termelétricas, os empreendedores em um segundo momento buscam 

interconectar os terminais às redes das Companhias de Distribuição Local (CDLs), 

grandes consumidores ou à malha de gasodutos de transporte. 

Do ponto de vista regulatório, grandes avanços aconteceram e vêm ainda sendo 

discutidos no sentido de estimular empreendimentos desse tipo. No setor elétrico, por 

exemplo, com o aprimoramento do Marco Legal do Setor Elétrico em 2018, houve 

alterações na forma de contratação das termelétricas nos leilões de energia que 

possibilitaram, entre outras coisas, a declaração de inflexibilidade sazonal (mantendo-

se 50% como máximo na média anual) e a flexibilidade dos parâmetros de contratação. 

Essas mudanças tornaram mais fácil prever as receitas e financiar projetos de 

termelétricas associados a terminais de GNL no Brasil.  

No que diz respeito ao setor de gás natural, medidas infralegais transcritas no Decreto 

nº 9.616/2018 vêm buscando trazer mais competitividade ao setor. No Decreto, entre 

outras medidas, embora continue não obrigatória a permissão de acesso de terceiros a 

terminais de GNL e outras infraestruturas essenciais, foi incluída a previsão de que a 

negativa de acesso que configure conduta anticompetitiva sujeitará os agentes às 

sanções cabíveis, conforme o disposto na Lei nº 12.529/2011 (Lei de Defesa da 

Concorrência).  

No mesmo sentido, foi atribuída competência à ANP para estabelecer as diretrizes para 

a elaboração conjunta de códigos comuns de acesso, amparados nas boas práticas 
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internacionais, pelos agentes detentores ou operadores de terminais de GNL e outras 

infraestruturas essenciais, com vistas à eficiência global destas e à minimização de 

impactos ambientais. A ANP deverá definir ainda os procedimentos a serem adotados 

para a solução de conflitos entre agentes econômicos nas hipóteses em que as 

tratativas de acesso não tiverem êxito, com ênfase na conciliação e no arbitramento 

(BRASIL, 2018).  

Por meio do Substitutivo ao Projeto de Lei nº 6.407 de 2013, Apensado o Projeto de 

Lei nº 6.102/2016, vem se buscando alterar de fato a lei e, dentre outras medidas, 

garantir a obrigatoriedade da permissão ao acesso de terceiros à terminais de 

regaseificação de GNL e a outras infraestruturas essenciais. Tais medidas visam 

aumentar o número de agentes atuando em todos os elos da cadeia do gás natural 

aumentando a competitividade, ao mesmo tempo que acaba por também otimizar a 

capacidade instalada dos terminais de regaseificação de GNL.  

Outro aspecto importante que deve ser levado em consideração quando trata-se da 

entrada de novos terminais regaseificação de GNL nos próximos anos é a grande 

previsão de oferta do gás do pré-sal e da bacia de Sergipe-Alagoas (SEAL). 

Independente da competitividade dessa oferta, o GNL continuará a ter um papel 

importante para mercado brasileiro ao garantir a complementariedade e a 

flexibilidade para o atendimento da demanda (intermitência das fontes não 

despacháveis, sazonalidade e picos). Além disso, como a mudança de patamar da 

oferta prevista irá demandar uma parcela significativa de investimentos em 

infraestrutura de escoamento, processamento e transporte, pode ser que ocorram 

atrasos ou que parte desse potencial não se concretize, o que pouco afetaria o atual 

grau de dependência com os terminais de GNL nos próximos anos.  

Por fim, cabe destacar que mudanças no marco regulatório advindas do Novo Mercado 

de Gás, 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, fazendo com que o GNL tenha ainda mais relevância. Entre outros pontos, o 

GNL poderá funcionar como backup em situações de impossibilidade de atendimento 

por parte do carregador e garantir a flexibilidade ao transportador, aumentando o seu 

portfólio de oferta e melhorando sua gestão de risco. Já em sistemas isolados, o GNL 

pode ser usado como uma alternativa para auxiliar o desenvolvimento de novos 

mercados. Em um primeiro momento, isto poderia ser realizado através da 

interiorização do gás natural por meio de soluções com Small Scale LNG. Assim, os 

terminais de regaseificação de GNL são e continuarão sendo importantes no Brasil, 

uma vez que garantem robustez, resiliência, e asseguram o balanceamento da rede, 

além de levar o gás natural a localidades remotas.  
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