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Relação de Produtos e Eventos realizados pela Diretoria de Estudos
do Petróleo, Gás e Biocombustíveis em 2020
Ao longo de 2020, a EPE publicou diversos estudos e realizou eventos acerca temas
variados, todos disponíveis no site da empresa. Este caderno tem por objetivo servir
de compêndio dos produtos relacionados a petróleo, gás e biocombustíveis.
Apresentam-se resumos de cada estudo e evento, bem como links para acesso aos
documentos completos e às transmissões. Busca-se assim uma transparência ativa e a
divulgação dos diversos trabalhos produzidos, contribuindo para a formulação,
implementação e avaliação das políticas energéticas no Brasil.

Análise de Conjuntura dos Biocombustíveis
A Análise de Conjuntura dos
Biocombustíveis é um documento
elaborado anualmente pela Área de
Biocombustíveis da Diretoria de Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis da EPE. Seu
objetivo é apresentar uma síntese dos
eventos mais relevantes no mercado de
combustíveis renováveis, que ocorreram
no ano anterior à sua publicação,
auxiliando na compreensão dos fatores
que impactam este segmento e
estimulando a discussão através de
artigos que compõem cada edição.
São analisados os indicadores técnicoeconômicos do etanol, do biodiesel e da
bioeletricidade, assim como aspectos
ligados ao mercado internacional de
biocombustíveis, às emissões de gases de
efeito estufa evitadas pela utilização
dessas fontes renováveis de energia e à Política Nacional de Biocombustíveis
(RenovaBio). Este documento provê uma visão ampla do setor de biocombustíveis,
contribuindo com a diminuição da assimetria de informação para a sociedade. Além
disso, configura-se como ferramenta para subsídio nas discussões acerca das
alternativas de políticas púbicas nacionais.
Documento disponível em: http://bit.ly/AnaConjBio

Análises sobre refinaria de pequeno porte no Brasil: o caso do Espírito Santo
Esta publicação da Empresa de Pesquisa
Energética (EPE) visou apresentar a
discussão dos incentivos que poderiam
ser aplicados na instalação de uma
refinaria
de
pequeno
porte
(minirrefinaria)
e
na
viabilidade
econômico-financeira
do
empreendimento no Espírito Santo.
Foram
considerados
os
aspectos
tributários apresentados pelo estado e as
características dos petróleos, terrestre e
marítimo,
produzidos
nas
bacias
capixabas, de modo a contribuir com a
discussão acerca da instalação de uma
minirrefinaria nesta Unidade Federativa
(UF).
A oportunidade de discutir o assunto
surgiu do interesse do governo do Espírito
Santo, após o lançamento da Nota
Técnica da EPE "Perspectivas da implantação de refinarias de pequeno porte no Brasil"
em 2019. Este estudo avaliou, para UFs selecionadas, as condições para atração desses
empreendimentos, voltados para o abastecimento de derivados específicos para
mercados locais. Após a divulgação dos resultados e interação com diversos agentes, a
EPE buscou contribuir na identificação dos pontos relevantes relacionados,
aprofundando a avaliação publicada para estudos de caso regionais. Foram
considerados os incentivos tributários concedidos pelas UFs e realizada a análise dos
projetos das refinarias, incluindo a possibilidade de uso do petróleo produzido em
cada estado como matéria-prima.
Documento disponível em: http://bit.ly/RefinariaES

Cadernos e Estudos de Apoio do PDE 2030

Em fevereiro, foi lançado o PDE 2029, mas a
partir de março começamos a sentir os
impactos da pandemia de Covid-19. Por essa
razão, a EPE e o MME anteciparam a
publicação de estudos do PDE 2030.

No ano de 2020 foram publicados cinco
cadernos para o PDE elaborados pela
Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis.
No Caderno de Produção de Petróleo e
Gás Natural, publicado em 30 de
setembro de 2020, foram abordados os
estudos técnicos que embasaram a
elaboração das curvas de produção de
petróleo e gás natural no médio prazo,
baseados em dados de reservas e
recursos, informações e parâmetros,
além da interação com diversos agentes
do setor. O Caderno apresenta ainda comparações das previsões de produção por
categoria de recurso com as do plano anterior, além das justificativas para as
diferenças
encontradas.
O
documento
pode
ser
acessado
em:
http://bit.ly/PrevisaoPetroleoGas.
No Caderno Oferta Potencial de Gás Natural, publicado em 28 de setembro de 2020,
foram abordadas as previsões de oferta de gás natural para o horizonte decenal. O
documento pode ser acessado em: http://bit.ly/OfertaPotencialGN.
No Caderno de Oferta de Biocombustíveis, publicado em 30 de outubro de 2020,
foram apresentadas as projeções de oferta e demanda de biocombustíveis, que
consideram os sinais positivos advindos do estabelecimento da Política Nacional dos
Biocombustíveis (RenovaBio).
O documento pode ser acessado em:
http://bit.ly/OfertadeBios.
No Caderno de Preços Internacionais de Petróleo e Derivados, publicado em 20 de
novembro de 2020, foram apresentadas as apresenta as projeções dos preços
internacionais de petróleo, bem como de seus principais derivados (óleo diesel,
querosene de aviação, gasolina, nafta, gás liquefeito de petróleo e óleo
combustível). O
documento
pode
ser
acessado
em:
http://bit.ly/
PrecosIntPetroleoDerivados.

No Caderno Preços e Demanda de Gás Natural, publicado em 01 de dezembro de 2020,
foram abordadas as previsões de preços e demanda de gás natural no horizonte
decenal, considerando os resultados observados no período e os aprimoramentos
esperados com o programa Novo Mercado de Gás, bem como a retomada do
crescimento do setor industrial brasileiro após a pandemia. O documento pode ser
acessado em: http://bit.ly/PrecosDemandaGN.
No Caderno de Oferta de Derivados de Petróleo, publicado em 14 de dezembro de
2020, foram avaliadas a evolução da oferta de derivados de petróleo no Brasil nos
próximos dez anos. A publicação analisa também o nível de processamento de
petróleo nas refinarias nacionais, as possibilidades de importação e exportação de
petróleo e derivados, as condições de atendimento ao mercado doméstico de
combustíveis, os investimentos previstos em refino, e os impactos na infraestrutura de
transporte de derivados.
O documento pode ser acessado em:
http://bit.ly/OfertasDerivPetroleo.
O Plano Decenal de Expansão de Energia 2030 está disponível em:
http://bit.ly/PlanoDecenal2030

Cenários de Oferta de Etanol e Demanda do Ciclo Otto
O estudo sobre Cenários de Oferta de
Etanol e Demanda do Ciclo Otto,
elaborado anualmente pela Área de
Biocombustíveis da Diretoria de Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis da
Empresa de Pesquisa Energética, visa
contribuir para a identificação das
oportunidades
e
ameaças
ao
abastecimento nacional dos veículos
leves de ciclo Otto, assim como para a
discussão acerca das alternativas de
políticas públicas.
O documento apresenta três cenários de
oferta de etanol e seus desdobramentos
para a demanda do ciclo Otto e sobre o
balanço nacional de gasolina A, até o
horizonte de 2030.
Documento disponível em:
http://bit.ly/CenarioEtanolOtto

Combustíveis renováveis para uso em motores do ciclo Diesel
Esta Nota Técnica objetivou apresentar
considerações sobre o “diesel verde”
(renovável) abordando os processos de
obtenção, especificações técnicas e
desafios para a sua inserção no mercado
nacional de abastecimento.
Ciente de sua missão de realizar estudos
e
pesquisas
para
subsidiar
o
planejamento energético nacional, a
Empresa de Pesquisa Energética (EPE),
através do presente
documento,
pretendeu contribuir com as discussões
acerca de combustíveis renováveis para
motores do ciclo Diesel, de forma que a
política energética nacional conjugue a
diversificação e o equilíbrio no uso dos
recursos
(fósseis
ou
renováveis),
garantindo a segurança no abastecimento
e o alinhamento às políticas ambientais.

Documento disponível em: http://bit.ly/PandemiaCombustiveis

Impactos da pandemia de Covid-19 no mercado brasileiro de combustíveis
Objetivando fornecer suporte ao MME
para a tomada de decisão, diante da
gravidade da situação de pandemia, uma
série de estudos sobre os impactos da
Covid-19 foi iniciada no final de março de
2020.
Esta
publicação
objetivou
apresentar os impactos da pandemia no
mercado brasileiro de combustíveis,
analisando os reflexos na demanda de
combustíveis, na oferta de derivados de
petróleo, no setor de biocombustíveis, e
na arrecadação.
Lançada em junho de 2020, a Nota
Técnica, apresenta por meio de três
trajetórias distintas, os efeitos das
alterações da demanda no refino
nacional e no setor de biocombustíveis,
assim como sobre as reduções
arrecadatórias dos tributos incidentes
sobre sua comercialização. Assim, a EPE
espera auxiliar na identificação de quais drivers são os mais relevantes para o
comportamento da demanda de combustíveis diante das incertezas atuais.

Documento disponível em: http://bit.ly/PandemiaCombustiveis

Investimentos e Custos Operacionais e de Manutenção no Setor de
Biocombustíveis
O informe sobre Investimentos e Custos
Operacionais e de Manutenção no Setor
de Biocombustíveis, elaborado
anualmente pela Área de
Biocombustíveis da Diretoria de
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
da Empresa de Pesquisa Energética,
apresenta as premissas e estimativas de
investimentos (CAPEX) e custos
operacionais e de manutenção (OPEX)
relativas ao etanol de cana-de-açúcar
(1G, 2G), etanol de milho, biodiesel,
biogás (setor sucroenergético) e
BioQAV/Diesel Verde para o período de
2021 a 2030. Nesse estudo da EPE, é
calculado o montante necessário para
que os volumes de biocombustíveis
projetados em seu Plano Decenal de
Expansão de Energia sejam alcançados,
contribuindo para as discussões relacionadas às políticas públicas nacionais.
Documento disponível em: http://bit.ly/InvestimentosBiocombustiveis

Simulador para Avaliação de Viabilidade de Ônibus Elétrico

A eletrificação veicular vem sendo estimulada pelos governos de diversos países como
uma solução para a redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE) e de
poluentes locais, inserida em um contexto de transição energética com enfoque na
promoção de fontes renováveis de geração elétrica e implantação de redes
inteligentes de energia (smart grids). Os veículos leves têm sido o principal segmento
no processo de eletromobilidade, especialmente devido à sua representatividade no
consumo de combustíveis fósseis na matriz energética global de transportes. O
documento foi resultado de estudos conjuntos entre diretorias técnicas (DPG e DEA).
O principal objetivo deste estudo é avaliar a viabilidade técnico-econômica da
substituição de ônibus urbanos movidos a diesel por modelos equivalentes elétricos,
que utilizam bateria. Cabe ressaltar que a análise da alternativa de ônibus elétricos
com bateria se deveu ao fato desta tecnologia proporcionar emissões locais nulas, o
que tem se revelado fundamental para a melhoria da qualidade do ar em diversas
áreas urbanas, além de contribuir para a diversificação da matriz energética nacional.
Documento disponível em: http://bit.ly/SimuladorOnibusEletrico

Boletim de Conjuntura da Indústria do Óleo & Gás
O Boletim de Conjuntura da Indústria do
Óleo & Gás, elaborado pela Diretoria de
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
da Empresa de Pesquisa Energética (EPE),
apresenta, semestralmente, análises dos
principais temas da indústria petrolífera
mundial, com ênfase em aspectos técnicos,
econômicos e geopolíticos, tendo como
compromissos o grau de relevância, a
credibilidade e a adequação ao público
leitor. Com conteúdo sucinto e de fácil
entendimento, tal
publicação
busca
informar a sociedade, bem como subsidiar
estudos para o planejamento energético
nacional.
Entre os temas abordados pelo Boletim,
destacam-se os condicionantes e desafios
econômicos, técnicos e geopolíticos
relevantes para a dinâmica do mercado
mundial de petróleo e derivados. São
apresentadas as estratégias de internacionalização, a reestruturação e diversificação de
indústrias petrolíferas; a importância dos projetos de recursos não-convencionais e em
fronteiras exploratórias; as questões sobre integração energética regional. A publicação
também busca contribuir para a análise do mercado global através de dados estatísticos
pertinentes com vistas à análise das tendências recentes e perspectivas futuras da
indústria petrolífera no Brasil e no mundo.

Documento disponível em: http://bit.ly/BoletimOleoGas

Brazilian Oil & Gas Report
O Brazilian Oil & Gas Report, publicado
anualmente pela Diretoria de Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis da
Empresa de Pesquisa Energética (EPE),
busca acompanhar os últimos fatos
relevantes e apresentar as tendências da
indústria de óleo e gás brasileira.
O relatório discute as flutuações de
preços, a produção, o comércio e a
demanda no setor de óleo e gás no Brasil,
com o objetivo de reduzir a assimetria de
informações para promover políticas
públicas eficazes.
Documento disponível em:
http://bit.ly/OilGasReport

Demanda de Energia dos Veículos Leves
O informe sobre Demanda de Energia dos
Veículos Leves, elaborado anualmente
pela Área de Biocombustíveis da Diretoria
de
Petróleo,
Gás
Natural
e
Biocombustíveis da Empresa de Pesquisa
Energética, visa apresentar cenários de
demanda de ciclo Otto até o horizonte de
2030, de forma a contribuir para a
identificação de oportunidades e ameaças
sobre o abastecimento nacional de
combustíveis.
O presente estudo considera diferentes
trajetórias de licenciamento, em função do
cenário econômico e de avanços
tecnológicos, como a penetração de
veículos híbridos e elétricos. A participação
dos combustíveis (gasolina A, etanol
anidro e hidratado) no abastecimento dos
veículos é obtida com base na oferta
interna de etanol, no preço doméstico da
gasolina C, no perfil da frota de leves e na evolução da eficiência veicular.
Documento disponível em: http://bit.ly/DemandaVeiculosLeves

Experiências Internacionais em Modelos do Abastecimento de Derivados de
Petróleo
A Nota Técnica apresenta um
levantamento de modelos matemáticos
utilizados por instituições
governamentais e por organizações do
setor de energia no mundo, e que
representam as atividades da cadeia do
abastecimento de derivados de petróleo.
Adicionalmente, a publicação exibe uma
breve descrição da ferramenta
matemática utilizada pela Empresa de
Pesquisa Energética (EPE) em seus
estudos, denominada Plandepe – Modelo
de Planejamento do Abastecimento de
Derivados de Petróleo.

Documento disponível em:
http://bit.ly/ExperienciasModelosAbast

Fatos Relevantes da Indústria do Óleo & Gás
A publicação Fatos Relevantes da
Indústria do Óleo & Gás, elaborado pela
Diretoria de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis da Empresa de Pesquisa
Energética (EPE), divulga, mensalmente,
os principais eventos ocorridos na
indústria de petróleo e gás natural, no
contexto internacional e nacional,
contemplando os segmentos de upstream,
midstream e downstream, bem como
informações
macroeconômicas,
geopolíticas e regulatórias.
Complementarmente
às
análises
apresentadas semestralmente no Boletim
de Conjuntura da Indústria do Óleo & Gás,
a publicação mensal Fatos Relevantes da
Indústria do Óleo & Gás contribui para
disseminação mais acessível, célere e
tempestiva de informações selecionadas
para o mercado e público em geral.
Documento disponível em: http://bit.ly/FatosOleoGas

Indicadores de Monitoramento da Política de Exploração e Produção
O Informe Técnico Indicadores de
Monitoramento
da
Política
de
Exploração e Produção, de acordo com a
Resolução CNPE nº 17, de 08 de junho de
2017, tem a função de monitorar a
eficácia de implementação da Política de
Exploração e Produção, por meio do
acompanhamento anual da evolução dos
seguintes indicadores: relação entre as
reservas e a produção de petróleo e gás
natural - R/P; índice de reposição de
reservas de petróleo e gás natural - IRR;
período entre a adjudicação do bloco e o
primeiro óleo ou primeiro gás; fator de
recuperação
médio
das
bacias;
percentual
de
participação
das
exportações brasileiras de petróleo no
mercado internacional; e percentual de
participação no Brasil dos investimentos
anuais da indústria do petróleo em
exploração e produção no mundo. Deste modo, a EPE publicou a Nota Técnica NTDPG-SPT Nº 02_18 que apresenta a estruturação da metodologia de avaliação dos
indicadores de monitoramento da Política de E&P, e desde então, atualiza anualmente
os indicadores no formato de Informe Técnico. Em outubro de 2020, foi publicado um
fact sheet com objetivo de divulgar a atualização de Indicadores de Monitoramento
selecionados, para o ano base de 2019.
Documento disponível em: http://bit.ly/MonitoramentoEP

Projeção de Preços Internacionais de Petróleo e Derivados: 2020 - 2030

A Nota Técnica apresenta as projeções da
EPE para os preços internacionais de
petróleo e derivados entre 2020 e 2030. As
premissas e condicionantes adotadas,
assim como as projeções elaboradas,
embasaram os estudos associados ao
Plano Decenal de Expansão de Energia
2030 (PDE 2030).

Documento disponível em:
http://bit.ly/ProjecaoPrecosPetroleo

Projeções dos Preços dos Combustíveis Líquidos para Atendimento aos
Sistemas Isolados e Usinas da Região Sul em 2021
A EPE elaborou Nota Técnica com os
cálculos e as premissas que embasaram
as projeções, para o ano de 2021, dos
preços dos combustíveis líquidos usados
na geração de energia elétrica em
Sistemas Isolados e usinas da Região Sul,
a fim de dar suporte à Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica
(CCEE) nas estimativas de previsão
orçamentária da Conta de Consumo de
Combustíveis (CCC). O documento foi
resultado de estudos conjuntos entre
diretorias técnicas (DPG e DEE).
Projetam-se preços do óleo diesel 20%
inferiores ao previstos para 2020, em
virtude da revisão de premissas,
especialmente devido aos impactos da
pandemia de Covid-19. No entanto, os
preços de 2021 devem ficar acima dos
ocorridos nos primeiros nove meses de 2020.
Os Sistemas Isolados são sistemas elétricos que não estão eletricamente conectados ao
SIN, por razões técnicas ou econômicas. Eles estão localizados, em sua maioria, na
Região Norte do País e possuem suprimento de energia elétrica predominantemente
(96%) por meio de usinas termelétricas que utilizam óleo diesel como combustível.
O preço que os geradores dos Sistemas Isolados pagam pelo combustível é composto por:
preço de realização dos produtores ou importadores, tributos federais, margem de
distribuição, custo da adição obrigatória de biocombustível, tributos estaduais e custo de
suprimento à localidade. Nesta publicação, são descritas as premissas adotadas para a
projeção, os elementos que compõem os preços dos combustíveis são analisados e suas
especificidades são discutidas para cada Unidade Federativa. Os resultados permitem
reflexão e ampla utilização para os planejamentos energético e orçamentário do Brasil.
Além da geração de energia nos Sistema Isolados, a CCC também reembolsa o valor do
combustível das usinas termelétricas a carvão mineral nacional, incluindo o valor do
combustível secundário necessário para assegurar a operação da usina. Por isso foram
incluídos no relatório os custos dos combustíveis líquidos para as usinas da Região Sul.

Documento disponível em: http://bit.ly/CombustiveisSISul

Rodadas de Licitação no Mundo: 2020 e 2021
A EPE traz neste estudo uma análise do planejamento de leilões internacionais de
petróleo ocorridos e previstos para 2020 e 2021, incluindo a redução dos
investimentos globais em E&P, além de panoramas específicos de Brasil, México e
Angola.
Documento disponível em: http://bit.ly/LicitacoesMundo20-21

Série de Formação de Preços de Combustíveis
A EPE publicou novos cadernos da série de estudos com o objetivo de esclarecer a
composição do preço dos combustíveis e informar melhor a sociedade sobre diversos
aspectos relacionados ao tema. Afinal, conhecer o processo de formação de preços
dos combustíveis é o primeiro passo para analisar os reais motivos por trás de suas
oscilações ou mesmo de sua estabilidade diante de expectativas de redução. No Brasil,
o preço de um combustível ao consumidor final é, essencialmente, composto pela
margem bruta de distribuidores e revendedores, tributos, custo com adição de
biocombustíveis (quando há mistura) e preço de realização. Em 2020, os cadernos
publicados foram voltados ao tema tributação: i) Tributos Incidentes sobre a
Comercialização de Combustíveis no Brasil; ii) Carga Tributária Incidente sobre a
Comercialização de Combustíveis no Brasil: 2020.

Documento disponível em: http://bit.ly/SeriePrecosCombustiveis

Acesso de Terceiros a Infraestruturas Essenciais
A Nota Técnica Acesso de Terceiros a
Infraestruturas Essenciais foi lançada em
31 de janeiro de 2020. O objetivo da nota
foi discutir o arcabouço legal e
regulatório do acesso de terceiros à luz
da Doutrina de Infraestruturas Essenciais
(DIE) e das experiências internacionais a
fim de derivar lições para o Brasil, cuja
estrutura legal e regulatória está em
andamento. Foram também abordadas as
mudanças regulatórias e contratuais
advindas do Termo de Compromisso de
Cessação de Prática (TCC) entre
PETROBRAS e CADE.
Documento disponível em:
http://bit.ly/TerceirosInfraEssenciais

Boletim de Conjuntura da Indústria do Óleo & Gás
O Boletim de Conjuntura da Indústria de
Óleo e Gás (BOG) é uma publicação
semestral e tem por objetivo apresentar
as análises dos principais temas da
indústria petrolífera mundial, com
ênfase
em
aspectos
técnicos,
econômicos
e
geopolíticos.
Tal
publicação busca informar a sociedade,
bem como subsidiar estudos para o
planejamento energético nacional. Em
2020 foram publicadas 2 edições do
Boletim, incluindo seções especiais sobre
o panorama da indústria de óleo e gás na
Arábia Saudita e no Irã.
Documento disponível em:
http://bit.ly/BoletimOG

Demanda de Gás Natural nos Mercados Nacional e Internacional
A Nota Técnica Demanda de Gás
Natural nos Mercados Nacional e
Internacional foi lançada em 30 de
dezembro de 2020. Foi abordado o
panorama recente da demanda de gás
natural nos mercados nacional e
internacional.
Foram
também
apresentadas as projeções de demanda
de gás natural elaboradas pela EPE para
o horizonte de 2021 a 2030,
considerando diversos parâmetros e
condicionantes de mercado.

Documento disponível em:
http://bit.ly/DemandaGNNacInt

Fact Sheet: Nova Lei do Gás
O Fact Sheet Nova Lei do Gás foi lançado
em 06/08/2020 e teve por objetivo
apresentar de maneira sucinta, para a
sociedade, esclarecimentos técnicos
sobre a Nova Lei do Gás. A lei citada vem
sendo discutida no Projeto de Lei
6.407/2013 e tem o potencial de
fomentar a indústria de gás natural no
Brasil, no sentido de aumento da
produção e competitividade do gás
nacional, ampliação de investimentos em
infraestrutura e criação de um ambiente
favorável à redução dos preços para
todos os consumidores.
Documento disponível em:
http://bit.ly/FSNovaLeidoGas

Indústria de Gás Natural na Argentina
A Nota Técnica Indústria de Gás Natural
na Argentina foi lançada em 30/07/2020.
Essa nota teve por objetivo apresentar os
panoramas socioeconômico, energético e
da indústria de gás natural na Argentina,
além das perspectivas de aumento da
produção de gás natural em Vaca Muerta
e os investimentos associados aos planos
de exportação de gás do governo
argentino. As informações e discussões
presentes na nota técnica contribuem nas
análises técnicas de projetos brasileiros
de infraestrutura de gás natural,
possibilitando uma maior integração
energética entre o Brasil e a Argentina.
Documento disponível em:
http://bit.ly/GNArgentina

Monetização de Gás Natural Offshore no Brasil
A Nota Técnica Monetização de Gás Natural
Offshore no Brasil foi lançada em 22 de
setembro de 2020. O documento tem por
objetivo a apresentação das principais
tecnologias para monetização de gás natural
produzido em ambiente marítimo no Brasil,
apresentando também estudos de caso que
permitam avaliar cada uma das tecnologias
estudadas e realizar uma análise comparativa
destas alternativas para projetos offshore.
São abordados os parâmetros técnicos das
tecnologias para monetização de gás natural
offshore, bem como seus custos e as
diferentes características que podem
apresentar dependendo das necessidades do
projeto.
Documento disponível em:
http://bit.ly/OffshoreBrasil

Monetização de Gás Natural Onshore no Brasil
A Nota Técnica Monetização de Gás
Natural Onshore no Brasil foi lançada em
29/07/2020. A nota teve como objetivo
descrever as principais alternativas
disponíveis para a monetização do gás
natural proveniente de projetos onshore,
assim como a implementação de algumas
alternativas não diretamente ligadas à
venda do gás natural em si (injeção, GTL,
GTW, GTC). Essa nota técnica encontra-se
alinhada com os objetivos dos programas
Novo Mercado de Gás e REATE 2020 que
buscam fomentar o aumento da
produção de gás natural bem como
buscar alternativas de monetização para
essa produção de gás.
Documento disponível em:
http://bit.ly/OnshoreBrasil

Plano Indicativo de Gasodutos de Transporte (PIG)
O Plano Indicativo de Gasodutos de
Transporte (PIG) foi publicado em 19 de
novembro de 2020. O Plano tem como
objetivo subsidiar o planejamento do setor
de gás natural brasileiro, no sentido de
apresentar oportunidades de investimentos
em gasodutos de transporte no País. O PIG
apresenta e analisa alternativas de gasodutos
de transporte indicativos que possam
interligar as ofertas e as demandas
potenciais de gás natural à malha integrada,
ou mesmo conectá-las entre si, no caso de
sistemas isolados. No presente ciclo do PIG,
foram estudados cerca de 4.380 km de
projetos de gasodutos de transporte. A soma
dos investimentos referentes a todos os
projetos estudados alcança o patamar de
R$ 44 bilhões.
Documento disponível em:
http://bit.ly/PIGEPE202

Preço de Gás Natural nos Mercados Nacional e Internacional

A Nota Técnica Preço de Gás Natural nos
Mercados Nacional e Internacional foi
lançada em 22 de dezembro de 2020.
Essa nota aborda a estrutura de preços
de gás natural no Brasil, além do
panorama recente dos preços nos
mercados nacional e internacional. São
também apresentadas as projeções de
preços de gás natural elaboradas pela
EPE para o horizonte de 2021 a 2030.
Documento disponível em:
http://bit.ly/PrecosGNNacInt

Terminais de GNL no Brasil
A Nota Técnica Terminais de GNL no
Brasil foi lançada em 16/11/2020. Essa
nota teve por objetivo apresentar as
evoluções dos principais projetos de
terminais de GNL em desenvolvimento no
Brasil e o estágio de maturidade de cada
empreendimento. Além disso, foram
abordados na nota os custos de terminais
para as configurações de ancoragem e
descarregamento utilizadas no Brasil, com
base no Sistema de Avaliação de
Terminais e Instalações de Regaseificação
de GNL (SATIR) da EPE. A nota também
apresenta um panorama da indústria de
GNL no Brasil.
Documento disponível em:
http://bit.ly/GNLnoBrasil

Webinars DPG
Ao longo do segundo semestre de 2020 a Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis organizou webinars sobre temas relevantes para o setor energético no
formato virtual por conta da pandemia da Covid-19. Estes eventos representaram um novo
formato para disseminar conhecimentos sobre como os principais estudos e análises
que realizamos.

Análise de Conjuntura de
Biocombustíveis
Em 30 de julho de 2020, ocorreu o webinar
de lançamento da Análise de Conjuntura de
Biocombustíveis, ano base 2019, com o
objetivo de apresentar para a sociedade os
principais pontos do documento. O evento
teve a participação de diversos agentes do
governo e da sociedade civil.
Acesse a transmissão em:
https://youtu.be/qPpkMNI0o-Q
Acesse a apresentação realizada no evento
em: https://bit.ly/2Q8jqXh

Monetização de Gás Natural Onshore
No dia 31 de agosto de 2020, a DPG
realizou o Monetização de Gás Natural
Onshore. Com a participação de agentes
de mercado e de governo, o evento
apresentou o resultado do estudo acerca
das possibilidades de monetização de Gás
Natural originado de plataformas onshore.
Acesse
a
transmissão
https://youtu.be/ck9wfKO9yK8

em:

Acesse a apresentação realizada no evento
em: https://bit.ly/3s1Q2zO

Monetização de Gás Natural Offshore
No dia 29 de setembro de 2020, a DPG
realizou o Monetização de Gás Natural
Offshore. Com a participação de agentes
de mercado e de governo, o evento
apresentou o resultado do estudo acerca
das possibilidades de monetização de Gás
Natural originado de plataformas offshore.
Acesse a transmissão em:
https://youtu.be/DbJqugTrJd8
Acesse a apresentação realizada no evento
em: https://bit.ly/3lgXRPC

Refinarias de Pequeno Porte no Brasil
Em 22 de outubro de 2020 ocorreu o
Webinar EPE: Refinarias de Pequeno Porte
no Brasil, apresentando os principais
pontos da nota técnica Análises sobre
refinaria de pequeno porte no Brasil: o
caso do Espírito Santo. O evento teve a
participação de diversos agentes do
governo e da sociedade civil.
Acesse a transmissão em:
https://youtu.be/96Wp5R4gwks
Acesse a apresentação realizada no evento
em: https://bit.ly/3bM2gHm

Plano Indicativo de Gasodutos de Transporte

No dia 30 de novembro de 2020, a DPG
realizou o Webinar EPE: Plano Indicativo
de Gasodutos de Transporte. Com a
participação de agentes de mercado e
de governo, o evento apresentou os
principais resultados da publicação PIG
2020.
Acesse a transmissão em:
https://youtu.be/6h7uDz5SfWA
Acesse a apresentação realizada no evento
em: http://bit.ly/PIG2020Slides

