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CONTEXTO



Apresentar a metodologia utilizada no desenvolvimento da
base de dados relativas à infraestrutura de gás natural, os resultados
e sua aplicação em análises preliminares de projetos de gasodutos de
transporte e instalações complementares.

OBJETIVOS



exploração e 
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(E&P)

gasoduto de 
escoamento

unidade de 
processamento 
de gás natural 

(UPGN)

terminal de 
regaseificação

de GNL

estocagem 
subterrânea de gás 

natural (ESGN)

companhia 
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local (CDL) 
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transporte 

CONCEITOS
Etapas principais da movimentação do gás natural 

ponto de 
entrega (PE)

estação de 
compressão (ECOMP)

válvula



VANTAGENS DO GEORREFERENCIAMENTO

 Diminui as incertezas nas estimativas de custos

 Prevê interferências com áreas com restrições socioambientais e construtivas

 Facilita correlações entre volumes de gás transportados e demandas próximas

 Reduz as assimetrias de informações entre os agentes 

Decisões sobre projetos  

Estudos de oferta e demanda

Estimativas de custos



$

As possíveis direções para as alternativas de traçados de gasodutos de transporte. 
Fonte: Elaboração EPE

VANTAGENS DO GEORREFERENCIAMENTO
Estudos de alternativas de traçados 



METODOLOGIA



Pesquisa bibliográfica:
coordenadas geográficas e especificações técnicas  

METODOLOGIA
Etapas, ferramentas e objetivo principal 

Conversão de dados numéricos e textuais em feições 
espaciais (pontos, linhas e polígonos = camadas)

Complementação da base de dados com imagens de 
satélite (mapas base)   

Análise espacial integrada de dutos e instalações  
complementares (projeto versus infraestrutura existente)    

Fonte: Elaboração EPE

Etapas  

Objetivo principal  

Ferramentas 
e sistema  



METODOLOGIA
Mapas existentes de gasodutos de transporte e instalações complementares

Capa do Atlas de integração do setor 
de gás natural ao sistema elétrico 
brasileiro. 
Fonte: PETROBRAS (2010) Mapa da infraestrutura de gás entre a UPGN 

Cabiúnas (RJ) e o terminal de GNL em Pecém (CE). 
Fonte: PETROBRAS (2016)

Mapa do GASBOL entre a estação de medição na Bolívia e o ponto de entrega 
em Canoas (RS) 
Fonte: TBG (2016)



Pontos
Coordenadas 
norte (N) -

metros

Coordenadas leste 
(E) - metros

1 9.404.560,53 741.645,61

2 9.404.304,05 741.583,13

3 9.404.290,89 741.575,92

4 9.404.280,04 741.565,56

5 9.404.136,55 741.329,65

METODOLOGIA
Decretos ANP: coordenadas geográficas da faixa de servidão 

Tabela 1 - Coordenadas norte e leste de 
trecho do gasoduto Açu-Serra do Mel (RN)

Fonte: Elaboração EPE

Fonte: ANP (2018)



METODOLOGIA
Visualização das feições nos programas ArcGis® e Google Earth ®

Exemplo do desenho de um trecho do gasoduto Açu-Serra do Mel no ArcGis®
Fonte: Elaboração EPE

Composição de imagens de satélite dos gasodutos GASFOR e Açu-Serra do Mel 
no Google Earth Pro®
Fonte: Elaboração EPE



METODOLOGIA
Dados técnicos: empresas transportadoras e distribuidoras de gás natural

Empresas transportadoras

Empresas distribuidoras



METODOLOGIA
Mapas das redes e dados técnicos das distribuidoras de gás natural



METODOLOGIA
Bases de dados públicos complementares

Limites municipais, rodovias, terras 
indígenas, áreas de proteção ambiental. 

Bacias, poços, blocos exploratórios e campos de produção.   Termelétricas e linhas 
de transmissão 

Mapas geológicos e hidrogeológicos Processos minerários  



RESULTADOS



MAPA DA INFRAESTRUTURA DE GÁS NATURAL 



WEBMAP EPE

Sistema de informações geográficas do setor energético brasileiro

Fonte: Elaboração EPE (https://gisepeprd.epe.gov.br/webmapepe/)



EXEMPLOS DE APLICAÇÕES 

Porto do Açu – Rio de Janeiro

Infraestrutura de gás 
natural próxima ao 
Porto do Açu, Estado 
do Rio de Janeiro.

Fonte: Elaboração EPE 



EXEMPLOS DE APLICAÇÕES 

Porto do Açu – Rio de Janeiro

Exemplos de condições técnicas existentes entre o GASCAV e o Porto do Açu.
Fonte: Elaboração EPE 



EXEMPLOS DE APLICAÇÕES

Porto de Barra dos Coqueiros – Sergipe 

Infraestrutura de gás 
natural próxima ao Porto de 
Barra dos Coqueiros, Estado 
de Sergipe.

Fonte: Elaboração EPE



EXEMPLOS DE APLICAÇÕES

Porto de Barra dos Coqueiros – Sergipe 

Exemplos de condições técnicas 
existentes nas proximidades do 
Porto de Barra dos Coqueiros.

Fonte: Elaboração EPE



CONSIDERAÇÕES
FINAIS



 Auxilia os estudos de planejamento energético;

 Diminui as incertezas sobre dificuldades e estimativas de custos;

 Reduz as assimetrias de informações técnicas, algumas já acessíveis ao público,

porém em fontes dispersas;

 Facilita as discussões entre os interessados no desenvolvimento dos projetos,

promovendo decisões com melhores fundamentos técnicos.

CONSIDERAÇÕES
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