
Marcos Frederico Farias de Souza 
Superintendente

Rio de Janeiro, RJ
31 de agosto de 2020

Nota Técnica

Monetização de Gás 
Natural Onshore no Brasil



ROTEIRO:

✓Potencial e E&P Onshore

✓Tecnologias para Monetização

✓Análise e Resultados

✓Considerações Finais

https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-487/EPE,%202020%20-%20NT%20Monetiza%C3%A7%C3%A3o%20de%20GN%20onshore.pdf


Potencial de O&G e nosso 
E&P Onshore no Brasil



As bacias onshore brasileiras e seus mapas de importância.

Prospectividade /Infraestrutura de Abastecimento / Evidencias de HC

IPA Prospectividade Infraestrutura de Abastecimento

Fonte: Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás 2017-2019 - https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-
dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-435/EPE_DPG_ZNMT_2017-2019_18dez2019.pdf

Evidência Direta de HC

https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-435/EPE_DPG_ZNMT_2017-2019_18dez2019.pdf


Necessidade de Conhecimento 

das Bacias onshore

• Quanto maior a incerteza 
geológica na análise de uma bacia 
sedimentar, maior a necessidade 
de conhecimento em nível 
regional, de bacia, de sistema 
petrolífero, de play ou subplay, 
para eliminação das dúvidas 
geológicas. 

• Quanto menor o acervo de dados 
geológicos e geofísicos levantados 
numa bacia sedimentar, maior a 
necessidade de conhecimento. 

Fonte: Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás 2017-2019 - https://www.epe.gov.br/sites-
pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-435/EPE_DPG_ZNMT_2017-
2019_18dez2019.pdf

https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-435/EPE_DPG_ZNMT_2017-2019_18dez2019.pdf


Oportunidades e desafios do óleo e gás não convencional

Tema tratado na Frente 3 do programa
REATE 2020

• Realização de Webinars e
elaboração das publicações

• Plano de comunicação para
nivelamento de informações sobre
recursos não convencionais

• Acompanhamento do andamento
do projeto Poço Transparente

Fonte: Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás 2017-2019 -
https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-

abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-
435/EPE_DPG_ZNMT_2017-2019_18dez2019.pdf

https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-435/EPE_DPG_ZNMT_2017-2019_18dez2019.pdf


Fonte: ANP, EPE

Em 2020, 276 CAMPOS TERRESTRES EM PRODUÇÃO EM 10 BACIAS SEDIMENTARES

Campos terrestres produtores por bacia
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Fonte: EPE

ESTIMATIVAS DE VOLUMES RECUPERÁVEIS E DE RESERVAS

Volumes Recuperáveis de petróleo e gás natural nas bacias terrestres

1,5 - 5,0 
Bilhões Boe

Barris de óleo equivalente

Em revisão pela Frente 3 - REATE 



Fonte: ANP, EPE

ESTIMATIVAS DE VOLUMES RECUPERÁVEIS

Reservas de 1P de gás natural 
em campos terrestres em 2019

Produção onshore de gás natural: 2000 - 2020 
(milhões de m³ por dia)
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Fonte: ANP, EPE

ESTIMATIVAS DE VOLUMES RECUPERÁVEIS

Reservas de 1P de petróleo em 
campos terrestres em 2019

Produção onshore de petróleo: 2000 - 2020 
(milhões de barris por dia)

* período de 6 meses (janeiro-junho)

Em 2020: 3,3% da produção nacional 

Petróleo

545 milhões de barris
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das reservas nacionais 
de petróleo
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Frentes:

1. Regulação e inovação tecnológica 
2. Institucionalização da Indústria (...) - O&G e Bens e Serviços 
3. Potencial de Óleo e Gás onshore
4. Promoção da Concorrência e da Competitividade 

Objetivo: Revitalização das Atividades de Exploração e Produção 
de Petróleo e Gás Natural em Áreas Terrestres.

REATE 2020

Resultados Esperados:

• Promoção da abertura permanente da indústria aos avanços tecnológicos.

• Aprimoramento da gestão e regulação no ambiente onshore, buscando simplificação e agilidade.

• Identificação e quantificação do potencial de óleo e gás natural das bacias terrestres.

• Pesquisa e proposição de soluções tecnológicas para a produção de gás natural.

• Formulação de eventuais medidas e ações que incentivem práticas concorrenciais.

Os Relatórios já estão disponíveis no site: http://www.mme.gov.br/todas-
as-noticias/-/asset_publisher/pdAS9IcdBICN/content/ministerio-de-

minas-e-energia-publica-relatorios-finais-do-comite-reate-2020

http://www.mme.gov.br/todas-as-noticias/-/asset_publisher/pdAS9IcdBICN/content/ministerio-de-minas-e-energia-publica-relatorios-finais-do-comite-reate-2020


Oferta Permanente

Os blocos terrestres ofertados foram distribuídos nas
bacias Parnaíba, Potiguar e Recôncavo

Sete operadores contrataram blocos de operação, seis
deles em terra: Eneva (6), Geopark (4), Imetame (1),
Petro Victory (15), Petroil (2) e Phoenix (2).

33 blocos arrematados

30 em ambiente onshore

R$ 22 milhões em bônus de assinatura
R$ 300 milhões em investimentos previstos

No primeiro leilão realizado neste modelo,



Tecnologias para monetização 
de gás natural onshore



A monetização do potencial de gás exige atenção em toda a sua cadeia 
de valor

EscoamentoProdução Processamento Transporte Distribuição
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Composição do preço final ao consumidor - média do Brasil

52% 12% 12% 24%

Brasil
(média jan/2019)

E&P, Escoamento, Processamento
Tributação

(PIS/COFINS, ICMS)



Os campos onshore têm diferentes portes de produção bruta de gás natural

Fonte: ANP, cálculo de Royalties de março de 2020.

• 6 campos de grande porte (>1 MMm³/d), 100 campos de menor porte (até 100 mil m³/d)

• Diferentes estratégias podem ser aplicáveis, influenciando também sua viabilidade
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Gás Natural na Recuperação de ÓLEO

Fonte: Elaboração Própria 

Recuperação de Óleo
Fator de 

Recuperação 
Médios

Primária

5%-15%Fluxo Natural Elevação Artificial
IO

R

Secundária

15%-30%Injeção de Água Manutenção da Pressão

EO
R Terceária

>30%
Térmico

Injeção de 
Gás

Químico Outros

IOR Improved Oil Recovery

EOR Enhanced Oil Recovery

Gás Lift

Capa de Gás

Soluções Combinadas 

+ Gás Natural



Soluções Tecnológicas para o Gás Natural

• Escoamento e Processamento em UPGNs

• Gás Natural Comprimido (GNC)

• Gás Natural Liquefeito (GNL)

• Gas-to-Liquids (GTL) para gerar combustíveis líquidos

• Gas-to-Wire (GTW) para gerar energia elétrica

• Cogeração para gerar energia elétrica e térmica

• Gas-to-Chemicals (GTC) para produzir compostos químicos

- geralmente Metanol e Amônia

- pode seguir a cadeia até formaldeído, ureia e outros

“Gasodutos Virtuais”

Campo onshore

Consumidor

Carregamento

Descarregamento

Movimentação dos produtos 
via hidroviária, ferroviária, 

rodoviária ou outros meios



Características Consideradas no 
Estudo nas Tecnologias para 
Monetização de Gás Natural 
Onshore



Escoamento e Processamento em UPGNs

• Gás natural a 25°C, 100 bar (volume 
100x menor que nas CNTP)

• Caso-base, mais utilizado 
mundialmente

• Centralização dos volumes em um 
ponto ótimo para instalação da 
UPGN

• Gasodutos de escoamento com 
baixa extensão

• Processamento simplificado quando 
há baixo teor de líquidos de gás 
natural (LGN)

• Possibilita venda direta para a 
distribuidora



Gás Natural Comprimido

• Gás natural a 25°C, 150-300 bar 
(volume 150-300x menor que 
nas CNTP)

• Ampla utilização para campos de 
pequeno porte

• Facilidade de recebimento (basta 
descompressão)

• Investimento inicial 
relativamente baixo 
(compressores)

• Necessita de muitos caminhões 
para maiores portes (questões 
logísticas, alto custo)



Gás Natural Liquefeito

• Gás natural a -160°C, 1-3 bar 
(volume 600x menor que nas 
CNTP)

• Utilização crescente em países da 
Europa

• Requer escala mínima para 
viabilidade

• Investimento inicial considerável 
(planta de liquefação)

• Permite o uso em caminhões a 
GNL sem necessidade de 
regaseificação.



Gas-to-Liquids

• Mistura de hidrocarbonetos 
líquidos principalmente do C3 até 
C12 (volume cerca de 900x menor 
que o gás natural nas CNTP)

• Óleo cru sintético (syncrude) 
obtido a partir do metano por 
processo Fischer-Tropsch

• Baixo custo de transporte

• Baixíssimo teor de enxofre

• Permite ajuste das especificações 
do produto

• Requer refino para produção de 
combustíveis líquidos



Outras tecnologias

• Gas-to-wire (GTW): energia elétrica

• Cogeração: energia elétrica, calor 
e/ou frio de forma simultânea

• Gas-to-chemicals (GTC): produtos 
químicos como metanol e amônia, 
além de derivados como ureia, 
formaldeído, etc

• Grande variedade de opções e de 
mercados atendidos, considerando 
um preço competitivo com os 
produtos importados, principalmente 
no interior, pelo custo logístico.



Análise de custos para as 
tecnologias e Resultados



• Venda dos produtos 
considerando valor de 
mercado médio em 2019

• GNC a US$ 6,53 /MMBtu

• GNL a US$ 5,65 /MMBtu

• GTL a US$ 78,40 /bbl

• TIR = 10% a.a., VPL = 0

• Compra do gás natural ao 
preço mínimo possível

Fluxos de Caixa

Premissas:



• UPGN e GTL foram viáveis 
apenas acima de 1 MMm³/d

• GNC se mostrou a alternativa 
mais viável, GTL se mostrou a 
menos viável

Não considera transporte até os 
mercados consumidores. A venda dos 
produtos no local do projeto de E&P

Resultado 1: Preço máximo de compra do gás natural para que 
cada tecnologia seja viável economicamente
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GNC 5 MM m³/d

GNL 85 mil m³/d

GNL 283 mil m³/d

GNL 500 mil m³/d

GNL 1 MM m³/d

GNL 5 MM m³/d

• GNC mais competitivo para 
pequenos volumes e menores 
distâncias

• GNL ganha competitividade 
para maiores volumes e 
distâncias

Não considera o custo da molécula, 
apenas inclui:

• tratamento

• compressão/liquefação

• transporte

• descompressão/regaseificação

Resultado 2: Custos para comprimir ou liquefazer, e transportar o 
gás natural até clientes em diferentes distâncias



• Análise para triagem inicial 
de alternativas

• Áreas de maior 
competitividade (menor custo)

• Devem ser detalhadas para 
cada projeto, pois variam 
com fatores específicos que 
não foram considerados

Resultado 3: Comparação entre Gasodutos, GNC e GNL

10
0,00

5,00

10,00

15,00

0
,1

0

1
,0

0

3
,0

0

5
,0

0

7
,0

0

1
0

,0
0

Custos GNC

0,00-5,00 5,00-10,00
10,00-15,00

10

1…0,00

5,00

10,00

15,00

Custos GNL

0,00-5,00 5,00-10,00
10,00-15,00

10
0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

Custos Gasoduto

0,00-50,00 50,00-100,00
100,00-150,00 150,00-200,00



CONSIDERAÇÕES 
FINAIS



Conclusões do estudo de monetização de gás natural onshore

É necessário mapear o potencial de óleo e gás das bacias onshore brasileiras
Necessidade de conhecimento em diversas bacias + reinterpretação de dados

Diversas tecnologias estão disponíveis para a monetização onshore
Diferentes características, diferentes produtos ofertados, diferentes custos

GNC e GNL despontam como as principais alternativas

Competitividade relativa depende fortemente do porte e distância

Possibilidade de combinação entre alternativas durante a vida útil do campo

Gasodutos virtuais podem criar demanda que viabilize posteriormente um gasoduto



Panorama do setor de gás natural

Entrada de novos agentes em diversos elos da cadeia
Terminais de GNL e UPGNs já estão sendo previstos por novos agentes

Aumento na produção nacional de petróleo e gás natural
Grandes volumes offshore, numerosos projetos com menores volumes onshore

Investimentos, empregos, arrecadação (federal, estadual, municipal)

Milhares de empregos na construção, empregos especializados na operação

Complementariedade com as fontes renováveis

Térmicas a gás natural para situações de sazonalidade, intermitência e backup

Estamos em um momento de transição no setor de gás natural

Aprimoramentos na integração com indústria e setor elétrico, além da evolução nos
arcabouços estaduais e federal, influenciam fortemente o setor



O que mudou com a Covid?

A implementação de novos projetos dependerá das decisões estratégicas
dos produtores de gás natural quanto à monetização dos volumes
produzidos.

Com os efeitos da Covid-19, é necessário avançar nas reformas para manter os
projetos competitivos no Brasil; muitos deles estão sendo reavaliados frente aos
novos condicionantes de demanda e preço.

Os preços de gás natural no mercado global estão diminuindo, e isto está
sendo repassado aos consumidores nacionais, porém os combustíveis
alternativos também passaram por redução de preços, o que pode apresentar
desafios à competitividade.

Produtores podem negociar a construção de infraestruturas conjuntas para
aproveitar economias de escala, ou empresas independentes podem construir tais
infraestruturas e vender serviços de escoamento e/ou processamento aos
produtores. BNDES está prevendo linhas de financiamento.



O sucesso da monetização do gás natural depende do potencial da 
natureza, do governo, dos investidores e com resultados para a 

Sociedade

Natureza

InvestidorGoverno

SUCESSO

Sociedade

Benefícios
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