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1 SUMÁRIO 

 

O mercado internacional de GNL segue crescendo de forma acelerada e teve, entre os 

anos de 2018-2019, importantes marcos na sua indústria. O período contou com a 

entrada de Camarões e Argentina para o grupo de países exportadores, ambos com 

projetos de FLNGs (Floating Liquefied Natural Gas) entrando em operação. O projeto 

de Camarões inclusive é inédito por ser o primeiro FLNG convertido a partir de um LNG 

Carrier. Em 2018, o crescimento do mercado de GNL novamente contou com a 

manutenção pela China de níveis robustos de crescimento da importação. Do lado da 

oferta, Austrália e Estados Unidos seguem como os principais mercados exportadores 

de GNL em expansão no mundo. 

Enquanto os preços médios do GNL spot até outubro de 2018 seguiam altos (11 

US$/MMBtu) acompanhando as tendências do preço do petróleo e a forte demanda 

asiática, a partir de novembro de 2018 este preço começou a cair vertiginosamente, 

chegando a custar abaixo dos 4 US$/MMBtu na média de setembro de 2019. Esta queda 

foi provocada pela sobreoferta de GNL no mercado, que pode ser justificada por:  uma 

demanda menor que a prevista, um inverno mais ameno no hemisfério Norte, pela 

maior concorrência do GNL com a importação via gasodutos na Ásia e Europa e pela 

redução dos níveis de crescimento de importação de GNL do mercado asiático nesse 

período, em especial da China. 

A redução dos preços do GNL teve impacto direto nas cargas importadas pelo Brasil, 

que compra no mercado spot e de curto prazo. A queda estimulou o consumo 

provocando um aumento considerável nas importações brasileiras em relação ao ano 

anterior. O Brasil, que usa o GNL principalmente para gerar energia elétrica, segue 

incorporando mais projetos de termelétricas a gás natural na sua matriz, sendo a maior 

parte delas vinculadas a terminais de GNL. Vencedor no leilão A-6 de outubro de 2019, 

mais um terminal está previsto para entrar em operação até 2025. Por outro lado, a 

alternativa do FLNG pode ser uma opção para monetização da produção de gás do pré-

sal. Além disso, alternativas de small-scale LNG e caminhões movidos a GNL estão 

sendo estudados e podem vir a aumentar a demanda pelo combustível no País. 

Assim, este informe busca apresentar o panorama do mercado internacional do GNL, 

destacando as suas principais características, prospectando suas tendências e 

analisando os seus principais impactos no Brasil. O estudo traz também as principais 

características do mercado nacional de GNL, a situação atual e as principais evoluções 

esperadas no âmbito do Novo Mercado de Gás para esta indústria no País. 
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2 MERCADO INTERNACIONAL DE GNL 

 

A demanda de energia continuará a crescer nos próximos anos, sendo estimado um 

crescimento entre 20-40% até 2040 (Shell, 2019; IEA,2018; BP, 2019). Alguns desafios 

ainda precisam ser superados, como o crescimento da população, crescimento da 

demanda, mitigação das mudanças climáticas e melhoria da qualidade do ar. Nesse 

sentido, o gás natural aponta como uma fonte energética promissora. Projeções 

mostram que até 2035 mais de 70% do crescimento da demanda de energia poderá ser 

suprido por gás natural combinado com energia renovável. A demanda de GNL deve 

aumentar a uma média de 4% ao ano até 2035, enquanto o gás natural deverá 

representar mais de 40% do crescimento da demanda de energia nas próximas duas 

décadas (Shell, 2019; IEA,2018; BP, 2019). 

Em 2018, a exportação de GNL mais uma vez bateu recorde com um incremento de 

28,2 Mt (milhões de toneladas) em relação ao ano anterior, atingindo 316,5 Mt. O 

biênio 2017-2018 foi o que apresentou maior demanda de GNL desde 2010-2011. Na 

Figura 1 podem-se observar os 10 maiores países exportadores de GNL em 2018. 

Camarões, entrou no grupo de países exportadores em 2018 totalizando então 19 países 

(IGU, 2019). 

 

 

Figura 1 – Os dez maiores exportadores de GNL em 2018. 

Fonte: IGU, 2019 

Esse crescimento nas exportações de GNL no mercado global ocorreu principalmente 

pelo ramp-up das plantas de liquefação existentes e devido a novos projetos que se 

tornaram operacionais no ano de 2018. Embora a maior parte do acréscimo de 

capacidade de liquefação tenha sido adicionada por países já exportadores, o projeto 

do FLNG (Floating Liquefation Natural Gas) Hilli Episeyo introduziu Camarões nesse 
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mercado. Este projeto foi o primeiro a realizar a conversão de um LNG Carrier para 

um FLNG, o qual conta com uma capacidade de liquefação de 2,4 Mtpa (IGU, 2019).  

Na bacia do Pacífico, a Austrália aumentou sua produção em 12,2 Mt no ano de 2018, 

devido à entrada dos trens 1 e 2 do projeto Ichthys, respectivamente em outubro e em 

dezembro, e também pela entrada em operação do trem 2 de Wheatstone (IGU, 2019). 

Além disso, já em 2019, ocorreu a entrada em operação comercial e a exportação da 

primeira carga do FLNG Prelude, na Austrália (Wood Mackenzie, 2019). 

Os Estados Unidos contribuíram com um acréscimo de 8,2 Mt devido à operação do 

projeto de Sabine Pass durante todo o ano e a entrada em operação do projeto Cove 

Point. Já a Rússia, outro importante agente, contribuiu com um acréscimo de 7,8 Mt, 

principalmente pela entrada em operação dos trens 3 e 4 do projeto Yamal GNL (IGU, 

2019). Por fim, o Catar ainda se mantém como o maior exportador de GNL mundial. 

Com um crescimento de 2,0% em 2018 e com uma capacidade de exportação de 78,7 

Mt, o mesmo corresponde a 25% do mercado de exportação de GNL (IGU,2019).  

Por sua vez, os países que apresentaram maior declínio nas exportações foram Malásia 

(-2,0 Mt), Argélia (-1,9 Mt) e Papua Nova Guiné (-1,3 Mt). A queda sofrida pela Malásia 

decorre de problemas nos gasodutos domésticos que afetaram o suprimento de gás 

para a planta de liquefação (IGU,2019). A Argélia teve sua queda de exportação de 

GNL associada a um aumento de exportação via gasoduto para a Europa. Em Papua 

Nova Guiné, a queda é explicada pela saída de operação de sua planta de liquefação 

por quase dois meses, devido a um terremoto na região que danificou instalações desta 

unidade (GIIGNL, 2019). 

As reexportações de GNL (3,8 Mt) se recuperaram em 2018 como resultado de melhores 

oportunidades de arbitragem entre as bacias na primeira metade do ano. Outro fator 

que impulsionou as reexportações foi o escoamento de GNL produzido em Yamal, 

Rússia, o qual é transportado por navios quebra-gelo até terminais europeus onde é 

transferido para carriers tradicionais e então reexportado para outras regiões (GIIGNL, 

2019).  

Do lado da demanda, a Ásia se mantém como a região líder em importações, como 

pode ser observado na Figura 2, recebendo 76% das cargas globais. O Japão continuou 

sendo o principal país importador, com 83,2 Mt ou 25,4% de participação de mercado, 

embora tenha ocorrido um declínio de 0,6 Mt em 2018 devido a uma redução na 

utilização de GNL na geração de energia. A China dobrou suas importações de GNL nos 

últimos dois anos e segue como o segundo maior importador mundial de GNL com 54,8 

Mt em 2018. Seu consumo de GNL tem crescido substancialmente, principalmente 

devido à sua política de substituição de carvão por gás natural. A Coréia do Sul também 

apresentou substancial crescimento em 2018, quando comparado a 2017, equivalendo 

a 16,2 Mt, os quais podem ser justificados principalmente por manutenções em algumas 

centrais nucleares e restrições de uso em centrais a carvão antigas com o objetivo de 

melhoria da qualidade do ar (GIIGNL, 2019; IGU,2019).  
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Figura 2 – Os dez maiores importadores de GNL em 2018. 

Fonte: IGU, 2019 

 

Já, as importações europeias aumentaram pelo quarto ano consecutivo atingindo 50 

Mt em 2018 (+7,3%). Esse aumento de importação de gás foi necessário devido à queda 

na produção doméstica, principalmente nos Países Baixos e no Reino Unido. Pela 

primeira vez, nos três primeiros trimestres do ano de 2018, as importações via 

gasodutos da Rússia e da Argélia foram priorizadas para atender a essa demanda de 

importação de gás. No entanto, no último trimestre do ano, o GNL importado foi 

responsável pelo suprimento desse aumento da demanda. Segundo IGU (2019), os 

países europeus que apresentaram maiores aumentos de importação em 2018 foram a 

Bélgica (+1,4 Mt), Países Baixos (+1,3 Mt) e França (+0,9 Mt). 

Quanto ao Oriente Médio, a demanda sofreu queda, principalmente na Jordânia (-0,8 

Mt) e nos Emirados Árabes Unidos (-1,4 Mt). De forma geral, uma produção doméstica 

mais forte deslocou as importações via GNL. Ademais, a redução da necessidade de 

importação GNL através do terminal de Aqaba para exportação via gasoduto para o 

Egito contribuiu para o declínio da demanda de GNL na Região (IGU, 2019). Vale 

ressaltar que dois novos países entraram para o grupo de importadores de GNL em 

2018, sendo eles Bangladesh e Panamá. 

Com relação à América do Norte, destacam-se o mercado interno de gás natural nos 

Estados Unidos e os pequenos volumes de importação pelo Canadá. Adicionalmente, 

observou-se um ligeiro crescimento das importações de GNL norte-americanas, da 

ordem de 0,6 Mt, devido à recuperação das importações por Porto Rico (EUA) após o 

furacão Maria, em 2017, e a atrasos na expansão da capacidade de gasodutos no México 

(IGU, 2019). 

Os destaques na América do Sul foram a entrada em operação do terminal de 

liquefação da Argentina e do terminal de regaseificação de Sergipe. A Figura 3 mostra 

o panorama atual dos terminais de GNL no continente. Representando cerca de 5% 

apenas da demanda global de GNL, a América Latina teve, em 2018, apenas um ligeiro 
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crescimento (0,01 Mt), permanecendo praticamente estável em termos de demanda 

de GNL (IGU, 2019).  

 

Figura 3 - Terminais de GNL na América do Sul 

Fonte: Elaboração própria EPE. 

 

Enquanto no Brasil houve um aumento de +0,4 Mt na demanda de GNL em relação ao 

ano anterior, a Argentina teve mais um ano de queda nas importações de GNL, pelo 

quinto ano consecutivo. Principal responsável pela manutenção do patamar das 

importações latino-americanas em 2018, a Argentina importou neste ano apenas 2,6 

Mt de GNL, uma queda de -0,6 Mt em relação ao ano anterior. A produção doméstica 

de gás respondeu positivamente às mudanças nas políticas e a mais investimentos no 



 

Informe: Mercado Internacional de GNL 

12 

Ministério de Minas e Energia 

mercado nos últimos anos, levando a uma maior produção de sua vasta base de recursos 

não convencionais. Ainda assim, os gargalos no midstream impediram que os recursos 

domésticos atendessem totalmente à demanda de gás, durante o inverno, nos centros 

populacionais ao longo da costa. Deste modo, as importações de GNL permaneceram 

consistentes durante os períodos de pico de demanda (IGU, 2019). 

O aumento da produção de gás, no entanto, permitiu a exportação de gás natural 

durante períodos de baixa demanda, reduzindo as exigências de importação de GNL no 

país vizinho Chile. De fato, em 2019, a Argentina começou a exportar volumes de gás 

natural como GNL através do Tango FLNG, anteriormente nomeado como Caribbean 

FLNG e projetado para operar na Colômbia. O FLNG está ancorado na Bahia Blanca, de 

onde o FSRU Exemplar da Excelerate partiu em outubro de 2019, depois que foi 

decidido que o arrendamento não seria renovado. Agora com apenas um FSRU em 

operação em Escobar, a tendência é que a Argentina reduza suas importações à medida 

que a produção doméstica de gás proveniente do shale gas de Vaca Muerta na Bacia de 

Neuquén for aumentando (IGU, 2019). 

Já na Colômbia, em novembro de 2018, o governo anunciou um plano para licitar a 

construção de um FSRU a ser localizado na Baía de Buenaventura, na costa do Pacífico. 

O FSRU se tornaria o segundo terminal de importação na Colômbia e entraria em 

operação no final de 2023. A seleção e o anúncio do vencedor estão previstos para os 

próximos meses (GIIGNL, 2019). 

No Chile, a Höegh LNG desistiu do projeto de um terminal de regaseificação de GNL 

em Penco, uma vez que as aprovações para a iniciativa seriam adiadas novamente, 

resultado de uma contestação judicial por parte de um grupo indígena local que se 

opôs ao projeto desde janeiro de 2017 (GIIGNL, 2019). 

No que diz respeito às embarcações, ao final de 2018, a frota total de navios-tanque 

de GNL era composta por 563 navios, sendo destes 33 FSRUs e 44 embarcações com 

menos de 50.000 m³. A capacidade total de carga no final de 2018 foi de 83,1 milhões 

de m³ (GIIGNL, 2019).  

Por fim, o desenvolvimento do mercado de small-scale LNG continua 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 demandas dos setores de transportes, energia e usos industriais. 

Além disso, a utilização de GNL diretamente como combustível para transporte vem 

crescendo, principalmente no setor de veículos pesados. Estima-se que a Europa terá 

cerca de 280.000 caminhões movidos a GNL nas estradas até 2030. Já a China possui 

atualmente cerca de 300.000 caminhões e ônibus movidos a GNL nas estradas. O GNL 

para uso em navios também tem crescido, já sendo 143 navios a GNL em operação e 

135 em construção (Shell, 2019). Recentemente, foi inaugurado o segundo navio para 

cruzeiros do mundo usando GNL como combustível, chamado Smeralda. O navio de 

origem italiana fará sua primeira viagem partindo de Savona, na Itália, no final de 

dezembro de 2019 (PANROTAS, 2019).   
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2.1 Fluxos Comerciais e Balanço Mundial 

O Catar continua sendo o maior exportador de GNL, posição ocupada pelo país há mais 

de uma década. No ano de 2018, este país foi responsável por 25% das exportações 

globais, no entanto, percebe-se que sua participação no mercado está em queda, uma 

vez que sua produção continua estável em termos absolutos (IGU, 2019). A Bacia do 

Pacífico segue como maior exportador de GNL com 46% do mercado global, seguida 

pelo Oriente Médio com 29,4% e pela Bacia do Atlântico com 26,8% (GIIGNL, 2019). A 

Figura 4 apresenta os maiores fluxos comerciais ocorridos no ano de 2018. 

No ano de 2018, as importações 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) atingiram 99,3 Mt, um aumento de 28% comparado a 2017. O percentual 

dessas transações no total de importações de GNL aumentou, representando cerca de 

32% (GIIGNL, 2019). Esse aumento em cargas spot foi possível pelo ramp-up de plantas 

de liquefação com volumes flexíveis nos Estados Unidos e na Rússia. Aliado a isso, há 

uma concentração maior de volumes de GNL com traders que podem otimizar seus 

portfólios através de compra e venda de GNL com contratos de diferentes durações 

(GIIGNL, 2019).  

 

Figura 4 - Fluxos Comerciais de GNL. 

Fonte: Adaptado de GIIGNL, 2019 
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No ano de 2018, quatro novas Decisões Finais de Investimento ou Final Investment 

Decisions (FIDs) foram tomadas, sendo elas Corpus Christi GNL Trem 3, GNL Canada, 

Great Tortue FLNG e Tango FLNG. Esses novos investimentos indicaram diferentes 

apetites de riscos tomados pelos investidores já que nem todos os projetos foram 

viabilizados por contratos de longo prazo. Esse mesmo comportamento ocorreu em 

2019, significando que o processo de contratação não será o único indicador no 

processo de decisão do FID (IGU, 2019). 

Quantos às expectativas para o mercado futuro, a oferta de GNL continuará em 

crescimento. Entre julho de 2019 e dezembro de 2020, estima-se que 58 Mtpa entrarão 

em operação. Isso inclui o trem 5 do Sabine Pass, Ilha de Elba, Freeport, trens 2 e 3 do 

Cameron, trem 3 de Corpus Christi, trem 4 do GNL Yamal, PFLNG 2 na Malásia e o Trem 

3 Tangguh na Indonésia. Outras plantas devem aumentar suas produções como o 

Prelude FLNG, o trem 1 de Cameron, o trem 2 de Corpus Christi, o Tango FLNG e 

Vysotsk LNG, com as usinas egípcias de GNL voltando a exportar totalmente a produção 

(Oxford Energy Forum, 2019).  

A partir de 2025, espera-se que haja novamente um gap na capacidade de oferta de 

GNL à medida que a demanda aumentar. Com isso, novas decisões de FIDs precisam 

ser tomadas em 2019 para preencher essa lacuna. No ano de 2019, até o momento, já 

foram tomadas cinco FIDs: Golden Pass (15,6 Mtpa), Sabine Pass Train 6 (4,5 Mtpa) e 

Calcasieu Pass (10 Mtpa) nos EUA, seguidos por Coral FLNG (12,9 Mtpa) em Moçambique 

e o GNL Ártico 2 (19,8 Mtpa) na Rússia, totalizando 63 Mtpa de oferta já em 2019. 

Deve-se ressaltar que este volume já é superior ao gap de 40-60 Mtpa estimado para 

2025 e que, devido à possibilidade de que novos projetos possam vir a receber FID em 

breve, pode haver novo excedente de oferta nos anos de 2025/2026 (Oxford Energy 

Forum, 2019). 

  

2.2 Preços e Tendências 

Os preços de GNL no mundo em 2018 apresentaram-se, no geral, em patamares 

superiores aos mesmos períodos de 2017. Esta elevação pôde ser justificada pelo 

aumento do preço do óleo, a um inverno 2017-2018 mais rigoroso no hemisfério norte 

e à maiores demandas de GNL spot por parte da China. Destaca-se, no entanto, que 

embora esta tendência à elevação tenha se mantido ao longo do ano, devido à 

sazonalidade das estações que resulta em um maior consumo de GNL nos meses mais 

frios nos principais mercados consumidores, houve uma redução de preços ao final de 

2018. Esta redução dos preços de GNL decorre de um inverno 2018-2019 mais brando 

nos continentes asiático e europeu assim como do ramp-up de novas unidades para 

suprimento de GNL, sendo ambos os fatores responsáveis pela elevação da oferta ao 

mercado. Estas variações de preços ao longo de 2018 podem ser observadas na Figura 

5. 
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Figura 5 – Preços Internacionais de Henry Hub, NBP, GNL Japão e Brent – 2018. 

Fonte: MME, 2018 e MME, 2019. 

 

No que concerne a 2019 (até seu terceiro trimestre), percebeu-se uma tendência mais 

definida ao longo de todo o ano: queda dos preços de GNL, em relação a 2018, 

justificado pela grande sobreoferta de GNL no mercado, a qual, inclusive, foi 

responsável pela atenuação da variação sazonal observada em outros anos (ICIS, 2019a; 

ICIS, 2019b; ICIS, 2019c; ICIS, 2019d; IGU, 2019). Este perfil de preços ao longo de 2019 

pode ser observado na Figura 6. 

 

Figura 6 – Preços Internacionais de Henry Hub, NBP, GNL Japão e Brent – 2019. 

Fonte: MME, 2018 e MME, 2019. 
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Em linhas gerais, o primeiro semestre de 2018 apresentou elevados patamares de preço 

de GNL decorrente de recordes de temperatura durante o verão japonês, que exigiram 

aumento na geração termelétrica e consequente elevação no consumo de GNL. Em 

seguida, no terceiro trimestre do mesmo ano, os preços se mantiveram elevados em 

função do alto nível de compra de GNL por parte da China para estocagem, devido à 

preparação do mercado chinês para o inverno. No entanto, o último trimestre de 2018 

apresentou queda nos preços de GNL devido aos invernos mais brandos no leste 

asiático, resultando em menores níveis de retirada de GNL de seus estoques, além de 

uma maior oferta deste energético no mercado mundial devido à entrada de novos 

projetos de liquefação. Estas condições foram, por conseguinte, responsáveis pela 

manutenção dos baixos preços de GNL no início de 2019, os quais se mantiveram mais 

baixos ao longo de seus três primeiros trimestres sendo, inclusive, menores que os 

valores observados em 2018.  

 

2.2.1 Influência do Petróleo sobre os preços de GNL nos mercados europeu e 

asiático 

Além da influência da sazonalidade e do próprio balanço de oferta e demanda nos 

preços de GNL mundiais, cujos impactos foram evidenciados na seção 2.2, deve-se 

destacar a relação entre os preços do óleo e seus efeitos sobre o GNL, uma vez que 

uma parcela considerável de contratos de GNL na Europa e Ásia é pelo menos 

parcialmente indexada ao preço de óleo, e que as variações observadas neste produto 

acabam por impactar o mercado de GNL. Deste modo, o crude oil se apresenta como 

um importante fator na composição de preços do GNL, embora no último ano tenha se 

percebido um descolamento entre os preços atuais do GNL e do óleo (IGU, 2019).  

Ao longo de 2017 e 2018 os preços de óleo seguiram tendência de elevação, atingindo 

um pico de US$ 14,34/MMBtu em outubro de 2018, reduzindo seu valor no trimestre 

seguinte para patamares de US$ 10,06/MMBtu. Como a maioria dos contratos de GNL 

indexados a óleo apresentam uma defasagem de três a seis meses em relação ao preço 

do óleo, disto resultou um aumento no preço do GNL ao longo de todo o ano de 2018, 

embora com previsão de redução devido à queda do preço do óleo durante o último 

trimestre de 2018. As variações de preço de gás mencionadas encontram-se na Figura 

7 (EPE, 2019a, IGU, 2019, MME, 2018).  

Essa tendência de acoplamento entre os preços de GNL e os do óleo, no entanto, não 

se manteve em 2019. Embora no começo do ano tenha havido paridade em termos 

energéticos (US$/MMBtu) entre os preços de GNL e Brent, a partir do final do primeiro 

trimestre e até o final do terceiro trimestre de 2019 observou-se um mercado de GNL 

com baixos preços e um mercado de crude oil com maiores preços por MMBtu As 

tendências de preço mencionadas encontram-se na Figura 6 (ICIS, 2019b, ICIS, 2019c, 

ICIS, 2019d; MME, 2019).  
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Figura 7 – Preços Internacionais Henry Hub, GNL Japão, NBP e Brent – 2018 e 2019. 

Fonte: MME, 2018 e MME, 2019. 

 

Adicionalmente, EPE (2019) espera uma estabilização dos valores do Brent em torno 

de US$ 70/barril nos próximos anos (2020-2022), com tendências à crescimento dos 

patamares de preço nos anos posteriores. Em contraste, o GNL tende a manter menores 

preços devido à sobreoferta, aos elevados níveis de estoque e à menor demanda. A 

diferença de tendência de preços entre estes energéticos pode acentuar uma possível 

independência entre GNL e óleo.  

Neste contexto, de baixo preço de GNL e preço mais elevado de crude oil, diversos 

compradores têm buscado diversificar seus contratos de fornecimento, por conta de 

questões relativas à indexação ao óleo na composição de seus preços, assim como em 

relação à duração de seus contratos e à destinação das cargas. Destaca-se, assim, o 

interesse do mercado asiático nessa diversificação posto que contratos indexados em 

óleo são ainda bastante comuns nesta região. Deste modo, tem sido observado um 

crescente interesse em compras no mercado spot em detrimento dos contratos de 

longo prazo, contratos que permitam maior flexibilidade de destinação das cargas, 

utilização de contratos com referências de preço baseados no mercado de gás, além 

de redução dos volumes contratados a longo prazo (ICIS, 2019a; ICIS, 2019b; ICIS, 

2019c; ICIS, 2019d; IGU, 2019). 

 

2.2.2 Preços de Afretamento 

Ao olhar historicamente para o mercado de afretamento, percebe-se que após um pico 

nos seus valores em 2012, decorrente do acidente nuclear de Fukushima, iniciou-se um 

curso de queda, ocasionado pelos atrasos de entrada em operação de diversas plantas 

de liquefação em 2013, o que acabou por criar uma grande disponibilidade de navios 
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e consequentemente manutenção de baixas tarifas de afretamento até 2017. No 

entanto, a elevação de demanda de GNL pelo mercado chinês durante o inverno de 

2017/2018 e as políticas de substituição do carvão acabaram por elevar as tarifas spot 

de carregamento, ao ocasionar um maior balanceamento entre os níveis de oferta e 

demanda de navios carregadores (IGU, 2019).   

As taxas de afretamento no mercado spot terminaram o ano de 2018 em alta, com um 

valor médio de US$ 89 mil/dia para metaneiros com capacidade de 160.000 metros 

cúbicos, valor 93% superior à média de 2017 (US$ 46 mil/dia). No início de 2018 (inverno 

no hemisfério norte), as tarifas de carregamento de GNL foram, em média, US$ 76 

mil/dia para navios carregadores combustível-eficientes nos dois primeiros meses 

deste ano, o que representou uma alta de 81% em relação a 2017. Em seguida observou-

se redução das tarifas para patamares em torno de US$ 56 mil/dia durante 

primavera/verão do mesmo ano. Por fim, durante o quarto trimestre de 2018 foi 

observada uma forte elevação nas tarifas de afretamento, explicada pela preparação 

dos estoques de inverno na Ásia, assim como uso dos navios como estocagem flutuante 

(o inverno menos rigoroso em 2018 reduziu as taxas de retirada de GNL, atrasando as 

janelas de descarga do produto). Ambos os fatores resultaram em valores de 

afretamento da ordem de US$ 150 mil/dia durante este período (com máxima histórica 

de US$ 195 mil/dia), tornando menos vantajosas as viagens originárias da Bacia do 

Atlântico com destino aos mercados asiáticos e elevando a quantidade de cargas de 

GNL enviadas para a Europa. Destaca-se, no entanto, que estes valores de afretamento 

não se mantiveram por longo período e retomaram a patamares de US$ 74 mil/dia a 

partir de janeiro de 2019 (GIIGNL, 2019; IGU, 2019).  

2.3 Mercado Americano 

Uma vez que a produção de gás de folhelho nos EUA tem mantido taxas de crescimento 

sustentáveis, percebe-se interesse crescente em utilizar o Henry Hub como referência 

de preços, principalmente quando comparado aos principais índices na bacia do 

Pacífico ou na Europa. Assim, compradores asiáticos têm se voltado para a utilização 

do Henry Hub em novos contratos, principalmente em virtude dos aumentos do preço 

do crude oil. No mesmo sentido, destaca-se que o mercado europeu, desde 2009, busca 

renegociar ou incluir a indexação ao preço de um hub de gás na composição do preço 

do GNL, de modo a reduzir a influência do crude oil e do óleo combustível no preço do 

GNL (IGU, 2019).   

Diferentemente das demais regiões de influência sobre a dinâmica do GNL mundial, a 

serem discutidas nas subseções subsequentes (mercados asiático e europeu), o preço 

do GNL no mercado americano é caracterizado, principalmente, através da dinâmica 

da oferta e demanda por este energético, sendo esta influência mais relevante que as 

oscilações no preço do óleo. Ao longo de 2018 houve elevação do preço do GNL, saindo 

de US$ 2,88/MMBtu em fevereiro de 2018 para US$ 4,06/MMBtu em novembro de 2018, 

aumento que pode ser parcialmente justificado pelo início prematuro do inverno nos 
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EUA, assim como pelas menores temperaturas de novembro. Esta elevação, no 

entanto, não foi o suficiente para impactar a produção de GNL com destino aos 

mercados asiático e europeu, e os maiores preços nestas regiões justificaram o envio 

de GNL americano para as mesmas. As variações de preço de gás descritas encontram-

se na Figura 8 (IGU, 2019; ICIS, 2019e; MME, 2018; MME, 2019).   

 

Figura 8 – Preços Internacionais de Henry Hub – 2018 e 2019. 

Fonte: MME, 2018 e MME, 2019. 

 

A partir de janeiro de 2019 observou-se uma queda nos preços de gás natural 

americano, iniciando o ano em patamares de US$ 3,25/MMBtu e reduzindo-se na 

sequência, com algumas oscilações, ao longo dos três primeiros trimestres de 2019. O 

preço do Henry Hub passou de US$ 2,70/MMBtu no começo do segundo trimestre deste 

ano para US$ 2,30/MMBtu ao final do mesmo trimestre, enquanto foi comercializado 

entre US$ 2,00/MMBtu e US$ 2,50/MMBtu de julho a setembro de 2019, voltando a 

atingir o patamar de preços do início de 2018. As variações de preço de gás descritas 

também podem ser encontradas na Figura 4 (ICIS, 2019a; ICIS, 2019b; ICIS, 2019c; ICIS, 

2019d; IGU, 2019). 

Destaca-se que os menores preços do crude oil de 2018 acabaram por reduzir a 

diferença entre os contratos indexados a óleo e os de curto prazo com GNL americano, 

com consequente redução da atratividade deste último. No entanto, com a elevação 

dos preços do óleo em 2019 e redução dos preços do Henry Hub (com consequente 

possibilidade de GNL americano mais barato), os contratos de curto prazo americano 

tornaram-se novamente interessantes. Os baixos preços de GNL americanos e os 

consideráveis volumes de exportação de gás pelos EUA podem resultar em menor 

volatilidade dos contratos de GNL nos próximos anos, tornando-os novamente atrativos 

(IGU, 2019).  
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2.4 Mercado Asiático 

O mercado asiático, que utiliza o East Asian Index (EAX)1 como uma das principais 

referências de preços DES2 de gás para entregas para Japão, China, Coreia do Sul e 

Taiwan, iniciou o ano de 2018 com preços de GNL spot em torno de US$ 9,88/MMBtu 

em janeiro de 2018 (inverno), reduzindo seu valor para US$ 7,20/MMBtu em maio do 

mesmo ano (primavera), caracterizando a variação sazonal do mercado de GNL. Em 

seguida, os preços de GNL começaram a subir, atingindo patamares de US$ 9,36/MMBtu 

em janeiro de 2019 (inverno). Assim, ao comparar os meses de janeiro de 2018 e 

janeiro de 2019 percebe-se redução do preço de GNL ocasionada pela maior oferta de 

GNL e menor demanda, decorrentes do inverno 2018/2019 mais brando que o inverno 

2017/2018 (ICIS, 2019a, IGU, 2019).  

A tendência de baixos preços de GNL no mercado asiático, em comparação com 2018, 

foi confirmada ao longo do primeiro trimestre de 2019, no qual o GNL spot passou de 

US$ 9,36/MMBtu em janeiro para o valor de US$ 4,50/MMBTU em março (com mínima 

de US$ 4,20/MMBtu), seguido de uma média de US$ 4,89/MMBtu no segundo trimestre 

deste ano e, por fim, uma média de US$ 4,69/MMBtu no terceiro trimestre. Conforme 

citado, a sobreoferta de GNL e o inverno 2018/2019 mais brando (que mantiveram 

elevados os estoques de GNL formados em 2018) aparecem como justificativas para 

esta baixa nos preços do GNL spot (ICIS, 2019a; ICIS, 2019b; ICIS, 2019c; ICIS, 2019d). 

De forma a ilustrar as variações observadas no Leste Asiático, é apresentada a Figura 

9, que exibe as oscilações de preço de GNL no Japão3, principal consumidor da região 

(assim como do mundo) em relação a este combustível. Embora os patamares de preço 

de GNL não sejam exatamente os mesmos observados com o índice EAX e descritos nos 

parágrafos anteriores, servem para exibir as tendências de crescimento/redução 

descritas (MME, 2018; MME, 2019).  

 

 

                                                           
1 O EAX é um índice de referência de preços publicado diariamente pela ICIS Heren e calculado 

como uma média aritmética de preços DES no Japão, China, Coreia do Sul e Taiwan, obtidos a 

partir de consulta via telefone e online com diversos participantes de GNL na região (EIA, 2016).  

2 DES (Delivered ex-ship) – termo comercial que se refere a uma negociação em que o vendedor 

entrega sua carga ao comprador no porto de destino, assumindo os custos e riscos da viagem 

internacional (frete, seguros, etc). O comprador, por outro lado, é responsável pela retirada 

do produto do navio e o desembaraço alfandegário. Utilizado somente em negociações 

envolvendo transporte marítimo (BB, 2019).  Não inclui os custos de regaseificação.  

3 Utilizada a referência Japan Monthly LNG Spot, a qual é publicada e disponibilizada 

mensalmente pelo METI (Ministry of Economy, Trade and Industry) do Japão em seu site 

(https://www.meti.go.jp/english/statistics/sho/slng/index.html).  

https://www.meti.go.jp/english/statistics/sho/slng/index.html
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Figura 9 – Preços Internacionais de GNL no Japão – 2018 e 2019. 

Fonte: MME, 2018 e MME, 2019. 

 

2.5 Mercado Europeu 

O mercado europeu, que utiliza o UK National Balancing Point (NBP)4 como uma das 

principais referências de preços spot de gás na Europa5, apresentou elevação 

praticamente ao longo de todo o ano de 2018, atingindo o máximo de US$ 9,54/MMBtu 

em setembro (outono), valor mais que 50% superior ao mesmo período de 2017. A partir 

de outubro, no entanto, iniciou-se a redução do preço de GNL, atingindo o valor de 

US$ 7,44/MMBtu, influenciado pela queda no valor do óleo e pela elevada entrada de 

GNL nesta região. As variações de preço de gás descritas encontram-se na Figura 10 

(IGU, 2019; MME, 2018; MME, 2019). 

                                                           
4 A relevância do NBP se deve, principalmente, ao fato de que o mercado de gás natural no 

Reino Unido encontra-se estabelecido desde o final de 1990, sendo o mercado mais longevo na 

Europa, sendo extensivamente utilizado na Europa (ERCE, 2019).  

5 Também cabe ser destacado o Dutch Title Transfer Facility (TTF) como uma relevante 

referência de preço de gás na Europa, sendo mais nova que o NBP, mas com rápida expansão 

nos mercados continentais europeus (ERCE, 2019). 
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Figura 10 – Preços Internacionais NBP – 2018 e 2019. 

Fonte: MME, 2018 e MME, 2019. 

 

A tendência de queda no mercado europeu observada ao final de 2018 se manteve ao 

longo dos três trimestres de 2019 estudados, o que resultou em preços de GNL spot 

neste mercado de, aproximadamente US$ 7,70/MMBtu em janeiro, US$ 4,69/MMBtu 

em março e uma média de US$ 4,10/MMBtu no período de abril-junho (com mínima em 

torno de US$ 3,00/MMBtu) embora algumas notícias relativas ao mercado europeu 

tenham causado ligeira elevação do preços de GNL spot neste mercado durante o 

terceiro trimestre de 2019. As variações de preço de gás descritas também se 

encontram representadas na Figura 6 (ICIS, 2019b; ICIS, 2019c; ICIS, 2019d; MME, 2018; 

MME, 2019).  

Destaca-se que embora observadas reduções de preço do GNL em ambos os mercados, 

ao final de 2018, o decréscimo foi menos pronunciado no mercado europeu, o que 

acabou por reduzir o prêmio da Ásia em relação à Europa, saindo de US$ 2,00/MMBtu 

no começo do último trimestre de 2018 para praticamente zero ao final do mesmo 

período. Esta situação tornou os mercados asiáticos menos atrativos aos fornecedores 

de GNL do Atlântico, pois os maiores custos de frete para a Bacia do Pacífico exigem 

maiores níveis de preço do GNL no mercado asiático, em relação ao europeu, para 

assim cobrir estes custos adicionais de transporte da carga. Como consequência, 

observou-se um aumento das entregas de carga de GNL em direção a mercados 

europeus, tais como Reino Unido, Holanda, França e Bélgica no final de 2018 (ICIS, 

2019a).  

No início de 2019, no entanto, foram percebidas variações nos prêmios entre os 

mercados europeu e asiático. No início do primeiro trimestre de 2019 houve reversão 

do prêmio, com preços asiáticos acima dos europeus em aproximadamente US$ 

1,25/MMBtu, tornando novamente o mercado asiático atrativo. Esta diferença, no 

entanto, não se manteve durante todo o trimestre, indo para, aproximadamente US$ 
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0,20/MMBtu em favor do mercado europeu em março e mantendo-se até abril, 

reduzindo a atratividade de cargas oriundas do Atlântico para a Ásia, embora não tenha 

causado grandes alterações para os exportadores no Oriente Médio, devido à 

localização geográfica praticamente equidistante entre ambos os mercados. A partir 

do final do segundo trimestre de 2019, no entanto, o mercado asiático tornou-se 

novamente mais atrativo que o europeu devido a um prêmio entre estes mercados de, 

aproximadamente, US$ 1,70/MMBtu (ICIS, 2019b, ICIS, 2019c, ICIS, 2019d).  

 

 



 

Informe: Mercado Internacional de GNL 

24 

Ministério de Minas e Energia 

3 CENÁRIO BRASILEIRO 

 

Além de ser esperado um aumento significativo de produção de gás natural nos campos 

offshore (e mesmo onshore) até 2030, o Brasil é, e ainda será, um grande importador 

de GNL nos próximos anos. Isso porque os terminais de GNL são utilizados como uma 

das formas de balancear a malha de gasodutos de transporte e de atender a demandas 

flexíveis e variáveis. Os principais causadores dessa variação são as termelétricas, que 

funcionam de forma intermitente e estão em sua maioria conectadas à malha.  

Por ser uma demanda intermitente, a Petrobras, principal detentora de terminais de 

GNL operacionais no País (proprietária de 3 dentre os 4 terminais existentes), tem o 

histórico de comprar GNL no mercado spot e no mercado de curto prazo. Dessa forma, 

a dinâmica dos preços no mercado internacional de GNL varia afeta diretamente os 

preços do gás regaseificado nos terminais brasileiros. Porém, percebe-se com a entrada 

de novos terminais de outras empresas a tendência ao aumento futuro da participação 

dos contratos de longo prazo na formação de preços de GNL no Brasil. Para serem 

habilitadas nos leilões de energia, as termelétricas vinculadas aos terminais de 

regaseificação de GNL devem comprovar o fornecimento do combustível por pelo 

menos 10 anos, o que exige ao empreendedor a necessidade de contratos de GNL por 

este período como uma das formas de garantia de geração.  

Com apenas a Petrobras atuando em 2019, a queda nos preços do GNL no cenário 

internacional na segunda metade de 2019 fez o preço médio do combustível importado 

pelo Brasil também caísse de US$ 9,38/MMBtu em janeiro de 2019 para US$ 3,81/MMBtu 

em setembro de 2019 (valor FOB), menor valor do ano (MME, 2019). A Figura 11 mostra 

a evolução dos preços do GNL no Brasil de junho de 2012 a setembro de 2019. Em 

destaque, pode ser observada a linha em laranja, que representa o preço do GNL 

importado no Brasil (FOB) passando por uma queda acentuada acompanhando os 

principais preços de referência no mundo. 
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Figura 11 – Evolução dos preços do GNL no Brasil 

Fonte: MME (2019). 

 

Esta redução de preços também impulsionou a demanda de gás natural no Brasil que 

aumentou os volumes de GNL regaseificados nos terminais brasileiros em 2019. Parte 

desse aumento se deve também a capacidade da Petrobras de arbitrar a sua 

importação de gás via gasoduto da Bolívia ou através dos terminais de GNL. Neste 

período, com o preço do GNL em baixa, houve uma redução da importação via GASBOL 

compensada pelo aumento da importação via terminais de GNL. Neste ano, a média de 

gás regaseificado nos terminais no Brasil de janeiro a setembro é cerca de 10% maior 

em relação ao mesmo período do ano anterior. Enquanto a média de todo ano de 2018 

foi de 6,92 MMm³/dia, nos primeiros 9 meses de 2019 a média já foi de 9,57 MMm³/dia 

(Figura 12). Em 2019, neste mesmo período, o país do qual o Brasil mais importou GNL 

em termos de volume foi os Estados Unidos, com 39%, seguido por Trinidad & Tobago 

com 19% (MME, 2019). 
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Figura 12 - Média dos volumes de GNL regaseificados nos terminais do Brasil de 2010 a 

setembro de 2019 

Fonte: MME (2019). 

 

Ainda com contratos de apenas dois FSRUs, a Petrobras segue utilizando os três 

terminais que possui conforme suas necessidades logísticas, sendo que na maior parte 

do ano de 2019 o terminal da Baía de Guanabara/RJ não contava com um FSRU 

ancorado. O terminal da Baía de Todos os Santos/BA tem sido o mais demandado em 

relação ao volume de gás regaseificado, com média de 7,93 MMm³/dia de janeiro a 

setembro de 2019, enquanto o de Pecém/CE, que se restringe basicamente a fornecer 

gás para as térmicas no extremo norte da malha de transporte, segue com médias 

baixas, em torno de 1-2 MMm³/dia (MME, 2019). 

Até 2021, dois novos terminais de regaseificação de GNL privados são esperados para 

entrar em operação no Brasil: Barra dos Coqueiros/SE (jan/2020), já construído e em 

fase final de comissionamento, e São João da Barra/RJ (jan/2021), ainda em 

construção. Ambos os terminais estão associados a termelétricas vencedoras nos leilões 

de energia, UTE Porto Sergipe I e UTEs GNA I e II, respectivamente. Além desses, pelo 

menos mais 21 projetos de terminais estão em fase de estudos e licenciamento, 

podendo atingir grau de decisão final de investimento nos próximos anos (EPE, 2019b). 

Embora alguns projetos sejam excludentes entre si, uma característica comum entre 

eles é que sua grande maioria está associada a termelétricas como demanda âncora, o 

que mostra o sucesso do modelo de negócio dentro dos Leilões de Energia Nova. 

Estima-se que o custo de um terminal privado nearshore com ancoragem do tipo Ship-

To-Ship (STS), sem necessidade de dragagem ou quebra-mar, com um afastamento 

médio de 5 km da costa, necessite de um investimento de R$ 450 milhões que incluem 

apenas o píer e instalações auxiliares. Embora não seja usual a compra do FSRU e sim 
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o seu afretamento, o custo de aquisição do mesmo ficaria em torno de mais R$ 1 bilhão 

(EPE, 2019e). 

O setor elétrico tem sido o principal mercado para o GNL no Brasil, visto a 

característica de flexibilidade de suprimento que garante a termelétrica. Assim os 

projetos de novas termelétricas a gás natural, tidas como a principal forma de 

complementar as intermitências das fontes renováveis, têm crescido ano a ano no 

cadastramento para os Leilões de Energia Nova. Para o Leilão A-6 de outubro de 2019, 

foram cadastrados 52 projetos de termelétricas a gás natural, sendo 26 habilitados 

(EPE, 2019c). Deste total, 19 contam com terminais de GNL no modelo de negócio, 

correspondendo a cerca de 18,1 GW dos 21,6 GW habilitados. Ao final do processo, 

apenas um projeto de termelétrica desse tipo se sagrou vencedor, a UTE Novo Tempo 

Barcarena (605 MW), o que deve viabilizar a construção de um novo terminal no Pará 

até início de 2025.  

Além do mercado termelétrico, outras soluções têm sido estudadas para potencializar 

o uso do GNL no País. Soluções que envolvem cabotagem e o small-scale LNG têm 

ganhado força internacionalmente e também no Brasil. Tratam-se de projetos que 

visam a comercialização do GNL em menor escala, podendo o GNL ser transferido para 

embarcações menores e/ou caminhões e levado até os consumidores finais para 

utilizações diversas. Projetos como o da Golar Power, em Sergipe e em Barcarena, e 

da Amazonica Energy, no Amazonas, são exemplos de soluções que fazem uso de 

cabotagem para levar gás a regiões onde a malha de gasodutos ainda não chega.  

Outra solução é a por caminhões, que além da GEMINI, que já comprime ou liquefaz o 

gás no Estado de São Paulo e o comercializa para outras regiões do país, há outras 

empresas como a ENEVA e, novamente, a Amazonica Energy que também possuem 

projetos fazendo uso deste modal. No caso da ENEVA, o projeto consiste na liquefação 

do gás natural do campo de Azulão no Amazonas e o transporte por caminhões até 

Roraima, onde será regaseificado e utilizado como combustível para a geração de 

energia elétrica na UTE Jaguatirica II em Boa Vista/RR. Já a Amazonica Energy tem os 

caminhões containers como complementariedade à sua rede de barcaças para 

transporte de GNL pela região Amazônica.  

O small-scale LNG tem se mostrado como uma alternativa para expansão do mercado 

de gás brasileiro para o curto-médio prazo, levando gás natural para áreas com 

demandas regionais ainda pequenas, onde a construção de gasodutos não alcançaria a 

viabilidade econômica em um primeiro momento. 

De forma a incentivar novas demandas e seguindo a tendência mundial, no Brasil 

começam, também, a surgir empresas interessadas em introduzir caminhões movidos 

a GNL na frota brasileira. A Golar Power tem sido uma das pioneiras nesse sentido, 

encomendando incialmente 10 caminhões da China com o objetivo de testá-los e 

homologá-los no Brasil nos órgãos competentes (Figura 13). A empresa também 

formalizou o pedido de reconhecimento do GNL como um combustível líquido frente à 

ANP (GOLAR POWER, 2019). A Golar Power tem planos de, até o fim de 2020, possuir 
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uma frota de 1.000 caminhões rodando a GNL pelo País. No Brasil, 63% da demanda de 

diesel é destinada ao consumo em caminhões, sendo que o País importa 20% de todo o 

diesel que consome (EPE, 2019d; ANP, 2019). A introdução dessa tecnologia no País 

poderia estimular uma demanda adicional de gás, além de reduzir emissões. 

 

 

Figura 13 – Caminhão movido a GNL da marca Shacman importado da China pela Golar 

Power  

Fonte: Golar Power (2019). 

 

O Brasil possui ainda uma grande reserva de gás do pré-sal a ser monetizada. Os estudos 

do PDE 2029 apontam para um crescimento de produção potencial de gás no País a 

partir de 2025, com previsões que chegariam a mais que dobrar a produção líquida até 

2030 (EPE, 2019e). Para este potencial ser produzido, indica-se a necessidade de que 

novas infraestruturas sejam construídas, principalmente gasodutos de escoamento do 

gás para terra. Além da alternativa por gasodutos de escoamento, outras opções 

tecnológicas podem fazer sentido e devem ser estudadas para monetizar esta produção 

potencial do pré-sal, como o FLNG (BONELLI et al., 2019).  

No contexto regulatório, o País passa por um momento de abertura do mercado de gás 

natural, iniciado em 2016 com o Gás Para Crescer, e em seguida com o programa Novo 

Mercado de Gás em 2019. Tratam-se de reformas para aperfeiçoar os sinais 

econômicos, atrair mais agentes e propiciar ambiente competitivo e seguro para 

investimentos. Este programa conta com medidas para promoção da concorrência, 

incentivo a boas práticas regulatórias, aperfeiçoamentos tributários, estrutura 
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tarifária, além de acesso negociado e não discriminatório a infraestruturas essenciais. 

Como exemplo, a chamada pública para contratação de capacidade de transporte de 

gás natural do GASBOL, que introduz o modelo de entrada e saída na rede de 

transporte, e o Termo de Compromisso de Cessação (TCC) firmado entre a Petrobras e 

CADE, que deve resultar na entrada de novos players. Um dos compromissos assumidos 

pela Petrobras junto ao CADE é o arrendamento do terminal de regaseificação de GNL 

da Bahia, cujo processo de pré-qualificação das empresas interessadas começou na 

segunda semana de dezembro de 2019.  

No que tange ao tema GNL, dentro das discussões das mudanças regulatórias se prevê 

ainda o acesso de terceiros a terminais de regaseificação de GNL existentes, cabendo 

à ANP, através do Decreto nº 9.616/2018, estabelecer diretrizes para a elaboração 

conjunta de códigos comuns de acesso pelos agentes detentores ou operadores de 

terminais de GNL e outras infraestruturas essenciais, amparados nas boas práticas 

internacionais. Tais medidas visam aumentar o número de agentes atuando em todos 

os elos da cadeia do gás natural, aumentando a competitividade, e ao mesmo tempo 

otimizar a capacidade instalada dos terminais de regaseificação de GNL. 

Com mais agentes na cadeia do gás, aumenta a importância dos terminais de GNL ou 

outras formas de gestão de portfólio (como a estocagem subterrânea de gás natural) 

no sentido de garantir robustez, resiliência e assegurar o balanceamento do sistema 

integrado de transporte de gás natural. Do ponto de vista do carregador, o GNL poderia 

ter o papel de backup em situações de impossibilidade de atendimento, como em 

paradas programadas ou extraordinárias de UPGNs, assim como em campos de gás 

natural associado. Do ponto de vista do transportador, novamente o GNL poderia ter o 

papel de garantir a flexibilidade, aumentando o seu portfólio de oferta e melhorando 

sua gestão de risco em falhas de atendimento na malha integrada de gasodutos de 

transporte. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A indústria do GNL continua em crescimento e agregando novos entrantes ano após 

ano, mostrando uma liquidez e uma maturidade cada vez maior do seu mercado. Novas 

tecnologias e diferentes formas de aplicar a tecnologia existente têm dado uma maior 

dinâmica para o setor, reduzindo custos e ampliando fronteiras. A meta de redução de 

emissões segue motivando diversos países, principalmente os asiáticos, a substituírem 

combustíveis mais poluentes pelo gás natural. Neste contexto, a importação de gás 

natural através do GNL tem sido uma alterativa para suprir esta demanda.  

No entanto, o mercado internacional de GNL apresentou sobreoferta no final de 2018, 

característica que tinha sido prevista desde 2017. Como consequência, os preços 

atingiram patamares reduzidos que há tempos não eram observados. Com a 

expectativa de várias plantas de liquefação agendadas para entrada em operação até 

2021, é provável que o cenário de baixa nos preços se estenda por pelo menos os dois 

próximos anos. Porém, apesar de atualmente sobreofertado, o mercado ainda precisa 

de novas decisões finais de investimento. Espera-se que a demanda volte a ultrapassar 

a capacidade máxima de produção de GNL nos próximos 4 a 5 anos. Para que não haja 

esse desequilíbrio, novas FIDs seriam necessárias já em 2020. 

No Brasil, a queda dos preços tem impulsionado a demanda e incentivado o 

desenvolvimento de novos negócios. Alternativas que levam o GNL em pequena escala 

para localidades remotas, assim como a oportunidade de inserção de uma frota de 

caminhões movida a GNL no País, são alguns exemplos disso. O Brasil, além da habitual 

utilização do GNL para geração de energia elétrica, também vê no GNL uma 

possibilidade de escoamento da sua produção offshore, liquefazendo parte da sua 

produção pela utilização de FLNGs.  

Por fim, cabe destacar que as 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, devem alterar a dinâmica dos mercados regionais de gás 

natural no Brasil, fazendo com que o GNL tenha ainda mais relevância por razões de 

segurança operacional e comercial. Apesar do aumento no volume ofertado e da 

competitividade do gás do pré-sal, isto deve ocorrer devido à flexibilidade e à robustez 

que o GNL pode trazer para o mercado de gás natural e para a operação da malha, 

além dos baixos preços de GNL que podem vir a ser observados no mercado global nos 

próximos anos.  
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