
Elaboração:

A QUÍMICA DO C1
A disponibilidade e o preço do gás natural como oportunidade para a indústria química

QUÍMICA DO C1

UREIA METANOL

CONSUMO ESPECÍFICO DE GÁS NATURAL

E A COMPETITIVIDADE DO GÁS

De acordo com as diretrizes do 
aproveitamento do gás natural, destaca-se 
a fração de C1 (metano) como base para o 
crescimento do uso não energético do gás 
natural: matéria-prima para a produção de 
fertilizantes nitrogenados e de                      
metanol (CH3OH)  

E COMO VIABILIZAR ISSO?
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ETAPA 2

Coordenação

Perspectivas de disponibilidade de gás natural do pré-sal e da Bacia de Sergipe-Alagoas e formação de um mercado de
gás aberto, dinâmico e competitivo. Proposta de aproveitamento da oferta a partir da promoção da competitividade
para o mercado de gás natural através da concorrência, harmonização das regulações estaduais e federal e remoção
de barreiras tributárias.

CASA
CIVIL

DesenvolvimentoNOVO
MERCADO
DE GÁS

A produção da indústria química nacional reduziu sua 
participação no atendimento à demanda interna, enquanto as 

importações atenderam parcela crescente do consumo de 
produtos da Química do C1 nos últimos anos. 

QUAIS SÃO OS 
FATORES CHAVE DA DEMANDA INTERNA?

A concretização do programa “Novo Mercado de 
Gás” pode gerar oportunidades para o setor 

Químico, que se destaca em consumo, incluindo 
matéria-prima, entre as indústrias intensivas em 

gás natural.

A agricultura é o principal 
motivador para a

demanda por nutrientes 
químicos para produção 

de fertilizantes

O consumo de metanol é 
estimulado pelo setor 
químico industrial e 
principalmente pela 

produção de biodiesel

ETAPA 1

ETAPA 3 ETAPA 4

CH4N2O CH3OH

O consumo especifico de gás natural 
para a produção de ureia corresponde a 
0,9 mil m³ por tonelada de ureia 
produzida, inferior ao consumo 
específico para a produção de metanol, 
da ordem de 1,1 mil m³ por tonelada de 
metanol produzido
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Para saber mais, leia os Informes Técnicos Competitividade do Gás Natural:
Estudo de Caso na Indústria de Metanol - https://bit.ly/320Yn97
Estudo de Caso na Indústria de Fertilizantes Nitrogenados - https://bit.ly/2NrwvG0

¹ Cotações de frete marítimo médio para os navios tanque de metanol US$ 40/t (Argus, 2019). Considerou-se um acréscimo de 25% no valor do frete 
relativo ao Adicional de Frete para a Renovação da Marinha Mercante, totalizando custo de transporte de US$ 50/t.

A EPE se exime de quaisquer 
responsabilidades sobre decisões ou 
deliberações tomadas com base no 
uso das informações contidas neste 
informe, assim como pelo uso 
indevido dessas informações. 

CENÁRIO DE DEMANDA POTENCIAL
(Perspectivas para a Química do C1 no horizonte de 15 anos)

FATORES DETERMINANTES
DE COMPETITIVIDADE

Os estudos realizados reafirmam a importância da disponibilidade da oferta do gás natural de forma competitiva
para os setores da Química do C1: fertilizantes nitrogenados e de metanol nacional.

Custo competitivo e garantia de suprimento do gás natural;  

Proximidade das plantas de produção em relação ao 
consumidor final;

Demanda interna crescente.

Fatores logísticos, tributários e ambientais associados à 
baixa disponibilidade de matéria-prima;

Infraestrutura deficiente em logística, transporte e 
distribuição do gás natural;

Alta competição internacional relacionada a players
mundiais com economia de escala.

GARGALOS PARA NOVOS 
INVESTIMENTOS

 Planta típica de 3.600 toneladas por dia de ureia a partir 
de 2,2 milhões de m³/dia de gás natural;

 Fator de capacidade de 95%;

 Preço de ureia de longo prazo igual a 294 U$$/ton;

 Frete por tonelada importada de 54 U$$/ton;

 Investimento total de 1,5 bilhão de U$$; e

 Taxa de desconto de 10%a.a., fluxo de caixa de 20 anos, 
e prazo de construção de 4 anos.

 Planta típica de 2.500 toneladas por dia de metanol a
partir de 2,7 milhões de m³/dia de gás natural.

 Fator de capacidade de 95%;

 Preço do metanol de longo prazo igual a 400 U$$/ton;

 Frete por tonelada importada de 501 U$$/ton;

 Investimento total de 862 milhões de U$$; e

 Taxa de desconto de 10%a.a., fluxo de caixa de 20 anos, 
e prazo de construção de 3 anos.

A GRANDE DEPENDÊNCIA EXTERNA E A RELEVÂNCIA 
DAS IMPORTAÇÕES NO MERCADO ATUAL CAUSAM 
IMPACTOS NEGATIVOS NA BALANÇA COMERCIAL DE 
PRODUTOS QUÍMICOS
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O caso de referência requer preço de GN de 
até 5,1 U$$/MMBTU para viabilizar plantas de 
ureia, segundo as premissas abaixo:

O caso de referência requer preço de GN de 
até 5,6 U$$/MMBTU para viabilizar plantas de 
metanol, segundo as premissas abaixo:
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4 a 7 U$$
por MMBTU

CUSTO DO GÁS NATURAL EM 76%
DOS CASOS SIMULADOS: 

5 a 7 U$$
por MMBTU

CUSTO DO GÁS NATURAL EM 72%
DOS CASOS SIMULADOS: 


