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INTRODUÇÃO

O primeiro relatório Gás para o Desenvolvimento, lançado pelo BNDES em 2020, 

apresentou um diagnóstico setorial da cadeia de valor de gás natural (GN), identificando 

oportunidades nos diferentes elos que podem contribuir para a geração de benefícios 

econômicos e ambientais no país.

Dando continuidade à agenda de fomento ao mercado de gás natural, a nova etapa 

executada pelo BNDES ao longo de 2020 – que traz resultados consolidados neste relatório 

executivo – teve como objetivo mapear projetos potenciais e entender mais profundamente 

os fatores que impactam as decisões de ampliação de oferta e demanda de gás natural. 

A Figura 1 a seguir ilustra a organização das frentes de trabalho dessa iniciativa, que 

abrangeu a interação com mais de sessenta stakeholders da cadeia de gás natural, incluindo 

produtores, investidores de infraestrutura, indústrias, usinas geradoras de energia terme-

létrica, fabricantes de veículos, operadores logísticos, associações de empresas, entidades 

governamentais, entre outros. 

Figura 1 | Frentes de trabalho da iniciativa 2020

“Frente Oferta”
AMPLIAÇÃO DA PRODUÇÃO

E DO ESCOAMENTO
DO GN DO PRÉ-SAL

“Frente Demanda Industrial”
AMPLIAÇÃO DO USO
INDUSTRIAL DO GN

“Frente Demanda Veicular”
AMPLIAÇÃO DO USO DE

GN EM VEÍCULOS
PESADOS

“Frente Demanda Termelétrica”
AMPLIAÇÃO DO GN NA

MATRIZ ENERGÉTICA

REGULAÇÃO DO
MERCADO DE GN

Fonte: Elaboração própria.
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Para o estabelecimento de um mercado de gás mais competitivo, o aumento da oferta 

de gás natural e sua comercialização por diferentes atores são fundamentais. Assim, o 

primeiro capítulo deste relatório se destina ao entendimento do potencial de expansão 

da produção de gás doméstico nos próximos anos, bem como da necessidade de infraes-

trutura para seu escoamento e dos fatores que impactam as decisões de investimento 

correspondentes. Ao mesmo tempo, o melhor aproveitamento do gás natural somente é 

possível a partir da presença de projetos que assegurem um volume de consumo signifi-

cativo de gás. Dessa forma, o mapeamento do potencial de demanda apresentado pelos 

segmentos industrial, termelétrico e veicular também foi foco dessa iniciativa, conforme 

será apresentado nos capítulos posteriores. Além disso, os aspectos regulatórios perpas-

sam os diferentes elos da cadeia e trazem grande influência sobre a decisão de implantação 

de projetos, apresentando papel relevante ao longo deste estudo.

Com base nessa análise, busca-se reduzir a assimetria de informação tanto para os 

agentes de mercado quanto para as entidades governamentais e auxiliar na proposição de 

medidas que contribuam para estimular investimentos na cadeia de gás natural, conside-

rando questões de cunho técnico, econômico, comercial e regulatório.
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// CAPÍTULO 1

PRODUÇÃO E  
ESCOAMENTO DO GÁS 
NATURAL DO PRÉ-SAL 

1.1/ DECISÕES DE INVESTIMENTO NO CURTO PRAZO

O relatório Gás para o Desenvolvimento (BNDES, 2020) destacou as perspectivas de 

aumento da produção de gás natural no pré-sal brasileiro, bem como os desafios inerentes 

à monetização desse gás. No que diz respeito à infraestrutura para escoamento, aquela que 

transfere o gás natural do campo de produção até a costa, a capacidade existente deverá 

estar saturada na segunda metade desta década, e os investimentos para expansão deman-

dam longo prazo de estruturação e implementação.

Segundo informação apresentada pelo Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) em 

2020, elaborada pela consultoria Gas Energy, estima-se que a oferta doméstica de gás 

natural aumentará para 72 milhões de m³/dia em 2025 e para 111 milhões de m³/dia em 

2030, conforme Gráfico 1.

Gráfico 1 | Projeção da oferta doméstica de gás natural  
considerando os campos atuais e potenciais

Fontes: Gas Energy (2020).

* FID – Final investment decision (decisão final de investimento).
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Tal cenário projeta um gargalo de escoamento em torno de 35 milhões de m3/dia para 

2030, considerando a ocupação total das rotas existentes, conforme a Figura 2.

Figura 2 | Desafio da nova produção do pré-sal – cenário-base IBP

Fonte: Gas Energy (2020).

No que diz respeito à implantação de novos gasodutos offshore, a Empresa de Pesquisa 

Energética (EPE), em seu Plano Indicativo de Processamento e Escoamento de Gás Natu-

ral (Pipe), de 2019, mapeou possíveis novas rotas de escoamento do gás natural no pré-sal, 

abrangendo diversas regiões de produção (origem), bem como potenciais locais de rece-

bimento (destino), diante do crescimento previsto da produção.

Figura 3 | Rotas de escoamento potenciais e blocos de origem do pré-sal mapeados no Pipe

Bloco BM-S-54
Gato do Mato

50% 20%

Blocos BM -S-9 e BM-S-8
Bacalhau + norte de Bacalhau

40% 40% 20%

Bloco BM-C-33
Pão de Açúcar

35% 30%35%

Bloco CM101 (BMC30)

35,7% 35,7%28,6%

Bloco CM61 (BMC32) 

60%40%

1

2
3

Fonte: Elaboração própria, com base em Brasil (2019b); ANP ([2021]); BP (2020); Equinor (2020); Ramalho (2020);  
Ruddy (2020). 
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Figura 4 | Detalhamento das rotas de escoamento potenciais  

e blocos/campos de origem do pré-sal mapeados no Pipe

Ba
ci
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ci
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s

Rota

4a

Destino Origem

Porto do Açu/RJ

Bloco(s): BC-M-33
Campo(s): Pão de Açúcar
Operadora: Equinor Brasil

Porto de Itaguaí/RJ

Cubatão/SP
Bloco(s): BM-S-8

Campo(s): Bacalhau  e norte de Bacalhau
Operadora: Equinor Brasil

5a

4b

Porto de Itaguaí/RJ

Tepor - Macaé/RJ

5c

5b

Porto Central/ES
Bloco(s): CM-101 (Prospecto Wahoo, BM-C-30) e

CM-61 (Prospecto de Itaipu, BM-C32)
Operadora: PetroRio

6a

Porto do Açu/RJ6b

Vazão gasoduto
previsto no Pipe

12 milhões m3/dia

12 milhões m3/dia

20 milhões m3/dia
Bloco(s) na região da origem: BM-S-54

Campo(s): Gato do Mato)
Operadora: Shell Brasil

Fonte: Elaboração própria, com base em Brasil (2019a), ANP ([2021]); BP (2020); Equinor (2020); Ruddy (2020).  

Considerando as diferenças de maturidade exploratória, a iniciativa em tela exami-

nou, entre os pontos de origem indicados na proposta de planejamento da EPE, em 

quais blocos/campos há decisões quanto à monetização de gás natural previstas por 

parte das produtoras nos próximos três anos. Assim, busca-se identificar o potencial de 

investimentos no curto prazo, do ponto de vista da oferta, e as ações necessárias para 

sua concretização.

Segundo a operadora Equinor Brasil, o BM-C-33,1 apontado pela EPE como âncora da 

Rota 5, é o único projeto do portfólio da empresa com potencial de produção de gás natu-

ral em escala com decisão de investimento prevista entre 2021 e 2023, tendo em vista o 

prazo final de declaração de comercialidade ao fim de 2022. 

Em novembro de 2020, a operadora informou ao BNDES que esse projeto tem o primeiro 

óleo estimado entre 2026 e 2027 e se encontra em fase final de seleção de conceito, que 

incorpora a exportação do gás e uma estrutura de escoamento dedicada, com capacidade 

de até 16 milhões de m3/dia.

1 O bloco BM-C-33, localizado no pré-sal da Bacia de Campos, contempla as descobertas de Pão de Açúcar, Gávea e 
Seat (EQUINOR, 2020). 
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Ainda segundo a operadora, a estrutura de escoamento dedicada para esse projeto se 

deve à especificidade do gás, que é pobre em líquidos e em CO2, combinado ao fato de ser 

um campo de gás com projeção de um platô de produção, de mais de vinte anos, de um 

volume estimado em 15 milhões de m3 a 16 milhões de m3 por dia. 

Quanto ao bloco BM-S-8, candidato potencial a âncora da Rota 4 e também operado 

pela Equinor Brasil, estima-se que as próximas decisões de investimento para produção 

de gás natural ocorram para além do horizonte de 2021 e 2023. Cabe mencionar que o 

escopo da primeira fase de exploração de Bacalhau não contemplará escoamento de gás 

natural e tem expectativa de primeiro óleo em 2024 com produção estimada em 200 mil 

barris/dia de petróleo. 

Em relação ao campo de Gato de Mato, operado pela Shell e destacado pelo estudo 

da EPE por estar próximo à potencial Rota 4, a agência de notícias EPBR divulgou infor-

mações, em novembro de 2019, de que esse campo deve começar a produção no terceiro 

trimestre de 2023, por meio de um navio-plataforma com capacidade para 90 mil barris/dia 

de petróleo e 8,5 milhões de m3/dia de gás natural (EPBR, 2019). Contudo, como relatado 

no parágrafo anterior, os demais campos previstos pela EPE como âncoras para a Rota 4 

não deverão produzir gás nos próximos três anos, sendo, portanto, possível que a decisão 

de investimento da Shell para o escoamento do gás natural tenha como base a conexão a 

rotas existentes.

No que diz respeito aos prospectos com participação da PetroRio, a empresa indicou 

um potencial de gás natural em Wahoo de 1 milhão de m3/dia no pico de produção. Nesse 

sentido, as alternativas para sua monetização ainda se encontram em análise.  

Para além dos campos mapeados no Pipe (BRASIL, 2019a), a Petrobras indicou as 

seguintes localizações com potencial de produção de gás (em operação própria ou parce-

ria) e decisões no horizonte do seu Plano Estratégico 2021-2025: campo de Búzios – volume 

excedente arrematado no último leilão da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP) – e algumas áreas exploratórias ou em avaliação da descoberta nas 

bacias de Santos, Campos e Sergipe, como Aram, Uirapuru, BM-C-33 (Pão de Açúcar), Alto 

de Cabo Frio, Urissanê, Ruba e Sergipe Águas Profundas, conforme ilustrado na Figura 5, 

com exceção de Sergipe. Segundo a companhia, a expectativa é de que os novos projetos 

do Campo de Búzios utilizem o sistema integrado de escoamento da Bacia de Santos – 

rotas 1, 2 e 3 (em construção), sendo que os próximos projetos (Búzios 5, 6, 7 e 8) devem 

entrar operação entre 2022 e 2025. Para as demais áreas exploratórias, cuja estimativa de 

início de operação é a segunda metade da década de 2020, poderá haver demanda por 

novas soluções de escoamento para o continente. Contudo, somente em caso de desco-

bertas comerciais e depois de realizados avanços na obtenção dos dados dos reservatórios, 

será possível confirmar a necessidade dessas infraestruturas. 
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Figura 5 | Petrobras – Áreas exploratórias e rotas 1, 2 e 3 do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos
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Caraguatatuba
(UTGCA)

SP
COMPERJ
(UPGN)
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(TECAB)

Uirapuru

28% 14%30% 28%

Sagitário

60% 20% 20%

80%

Aram

20%

BM-C-33

35% 30%35%

Ruba

70% 30%

50%

Alto de Cabo Frio Central

50%

Urissanê

50% 50%

Fonte: Petrobras (2020).

A BP também informou que não tem participação em campos com previsão de deci-

são referente à monetização de gás natural até o ano de 2023. Os ativos com participação 

da BP ainda serão testados, com maior potencial de produção de gás natural na região das 

bacias de Campos e Santos. Entre esses ativos, podem ser citados os blocos de contrato 

de partilha de produção de Pau Brasil, Dois Irmãos e Alto de Cabo Frio Central, além dos 

blocos sob contratos de concessão de S-M-1500, C-M-477, C-M-755 e C-M-793. A compa-

nhia estima que, em caso de sucesso nesses projetos exploratórios, eventuais declarações 

de comercialidade para o óleo e/ou gás, bem como o início de produção, somente deve-

rão ocorrer depois de 2025. Quanto à infraestrutura de escoamento, a BP também revelou 

que, caso sejam bem-sucedidos, todos os ativos supracitados demandarão novos investi-

mentos, em maior ou menor medida.

Nesse sentido, foi possível identificar que, para os próximos três anos, está prevista 

a tomada de decisão de investimento sobre a monetização de gás natural e a construção 

de nova infraestrutura offshore concernente ao bloco BM-C-33 (Campo Pão de Açúcar), 

cujo volume estimado de produção, em torno de 15 milhões de m³/d, se mostra bastante 

relevante – equivalente a 50% da capacidade total do Gasoduto Brasil-Bolívia (Gasbol). A 

decisão pelo cenário de produção do gás natural proveniente desse campo pode repre-

sentar, portanto, novos investimentos em escoamento e processamento, estimados na 

ordem de US$ 1,5 bilhão a US$ 2,1 bilhões, segundo o planejamento da EPE para a Rota 5.
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1.2/ PRINCIPAIS FATORES PARA VIABILIDADE  
DE PROJETOS NO PRÉ-SAL BRASILEIRO

Com base nesse contexto, o estudo em tela investigou com os agentes do segmento 

de exploração e produção (E&P) os fatores que podem exercer alto impacto no processo 

decisório relacionado à implantação de infraestrutura de escoamento e à monetização do 

gás natural. Resumidamente, entende-se que, superada a questão da viabilidade técnica dos 

campos no que diz respeito à extração de gás, medidas que minimizem os riscos inerentes 

à complexa indústria de rede do gás natural e aumentem a previsibilidade podem favore-

cer a realização desses investimentos. 

Isso posto, as seções seguintes são dedicadas a ações que devem ser tomadas no curto 

prazo, visando contribuir para que a decisão comercial dos produtores de óleo e gás (O&G) 

seja pela comercialização desse gás e não pela sua reinjeção integral.2  

1.2.1/ Demanda firme/flow assurance

As reservas de gás natural do pré-sal são tipicamente associadas às reservas de 

petróleo. Por isso, a decisão de monetização do gás não é pautada somente nos aspectos 

relacionados ao gás, mas também nos impactos que podem ser gerados sobre a produção 

de petróleo, que tem uma participação maior nos resultados dos produtores de O&G, não 

podendo ser interrompida por uma restrição no escoamento do gás. Portanto, é preciso 

ter uma demanda firme e instrumentos de proteção adicionais para manter o fluxo regu-

lar (flow assurance) do gás natural.

De acordo com os stakeholders consultados, a existência ou não de mecanismos de flow 
assurance é crucial e influencia o grau de aversão ao risco em projetos de monetização e 

escoamento de gás natural do pré-sal brasileiro. Sendo assim, é providencial a combina-

ção de projetos de monetização do gás com projetos “âncoras” de demanda, como plantas 

industriais e/ou termelétricas capazes de consumir de forma contínua o gás produzido.

Havendo essa demanda de consumo contínuo, é possível a celebração de contratos de 

longo prazo de suprimento, com cláusulas de take-or-pay,3 que estabelecem um volume 

mínimo contratado de compra e venda de molécula, de forma a viabilizar economicamente 

tanto o projeto de E&P quanto o greenfield de escoamento.

Cabe ainda mencionar que a implementação de projetos de E&P e de infraestrutura 

de escoamento envolve alta complexidade, longo prazo de maturação e elevados investi-

2 Mesmo no cenário de monetização do gás natural, parte do gás disponível é reinjetado para contribuir na extração do 
petróleo e do gás disponíveis no campo, o que é chamado de reinjeção técnica. Esse fator de reinjeção varia conforme 
as características do campo.

3 Cláusulas de take-or-pay determinam que o contratante da molécula (commodity) de gás natural comprará um volume 
percentual mínimo, independentemente de a demanda efetiva ser menor do que esse percentual.
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mentos. Dessa forma, os processos de planejamento e execução adotados pelos agentes 

de mercado estabelecem pontos de decisão bem-definidos, com critérios rigorosos para 

avanço em cada etapa, desde a descoberta do óleo até a decisão final de investimento (FID), 

que ocorre cerca de quatro anos antes da produção efetiva de gás natural.

Assim, conforme ilustrado na Figura 6, a negociação desses contratos de comercia-

lização precisa ser iniciada ainda na fase de seleção de conceito de desenvolvimento do 

campo e preferencialmente deve terminar até a FID, a partir da qual se iniciam os vulto-

sos desembolsos para a execução dos projetos. 

Figura 6 | Exemplo esquemático das etapas decisórias para o  

desenvolvimento de projeto de produção de gás natural

Decisão �nal
de investimento

Primeiro
óleo/gás

Viabilidade Seleção de
Conceito 

Engenharia Execução

Cenário comercial
identi�cado

• Alternativas de escoamento,
processamento e transporte

• Indicações de demanda e
preço compatíveis com
cenário comercial 

Início das negociações de
infraestrutura e venda
de gás

• Processo iterativo para
suportar seleção de conceito

• Transporte
• Processamento
• Distribuição
• Venda de gás

Encerramento das
negociações

• Contratos �rmes assinados
para suportar decisão de
investimento

Comercialização de gás natural e líquidos

Investimentos

Fonte: Elaboração própria, com base em informações obtidas com produtores e investidores de O&G no âmbito da 
iniciativa em tela.

Paralelamente, os produtores também sinalizam que a diversidade de projetos ânco-

ras de demanda e a existência de mecanismos de balanceamento são importantes para 

mitigar os riscos atrelados ao escoamento físico do gás natural. Mesmo em projetos de 

demanda firme, há a possibilidade de eventos, previsíveis ou não, que podem implicar por 

determinado período uma redução drástica ou até mesmo interrupção de consumo de gás. 

Portanto, outros instrumentos de back-up se fazem necessários para equilibrar a equa-

ção de risco-retorno em prol da monetização do gás natural do pré-sal, sobretudo em 

um mercado no qual a diversidade de agentes e o ambiente de liquidez ainda estão sendo 

desenvolvidos. Um dos mecanismos que contribuem para o flow assurance, já adotados 

por outros países, consiste em instalações e sistemas de estocagem subterrânea. Tais siste-



14 // GÁS PARA O DESENVOLVIMENTO

mas não existem atualmente no Brasil e ainda necessitam de marco regulatório específico 

no âmbito do Novo Mercado de Gás.

Outra alternativa é a utilização de terminais de liquefação, que podem exercer a 

importante função de regular os fluxos físicos do gás natural, seja destinando o gás natural 

liquefeito (GNL) produzido com gás de pré-sal para o mercado externo, seja ofertando o 

GNL importado no mercado nacional como produto organizado de suprimento de molécula 

de curto prazo. A existência de uma malha integrada terrestre é também fundamental para 

que essas transações atendam às necessidades de balanceamento na cadeia de gás natural. 

O flow assurance é, portanto, um elemento essencial na tomada de decisão econô-

mica dos produtores de O&G em relação à produção e à oferta ao mercado do gás natural 

presente nos reservatórios do pré-sal.

1.2.2/ Volume disponível de gás natural 

Para a viabilidade de um projeto greenfield de escoamento, estruturado seja por um 

produtor de O&G, seja por um investidor independente, a escala é um fator crucial. Assim, a 

existência de um ou mais campos âncoras que garantam um volume mínimo de gás comer-

cializável afetará a decisão de implantação de infraestrutura para monetização do gás.

A corrente líquida de gás natural a ser escoada pode variar bastante de campo para 

campo, em razão dos seguintes fatores: (i) o teor de contaminantes, principalmente dióxido 

de carbono (CO2); (ii) a reinjeção de gás necessária no reservatório para otimizar a recu-

peração do óleo (“injeção técnica”); (iii) a geração de energia para uso na plataforma de 

produção; e (iv) a queima e as perdas no processo.

A contaminação por dióxido de carbono (CO2) do gás natural produzido pode ser respon-

sável por uma redução de 20% a 63% na corrente líquida disponível para o escoamento, 

considerando os percentuais de teor de CO2 variando entre 10% e 50% (BRASIL, 2020).4 

Quanto à injeção técnica, a escolha do método para aumentar a pressão do reserva-

tório entre injeção de água, de gás ou de ambos, alternadamente (WAG), dependerá das 

condições geológicas e específicas de cada campo (BRASIL, 2020). Assim, dependendo do 

método adotado e das necessidades do campo, a utilização do gás na recuperação de óleo 

poderá reduzir o volume de gás com possibilidade de ser escoado. 

Para a decisão de prosseguir ou não com o projeto de escoamento, não só o volume 

líquido de gás disponível é importante, mas também o comportamento da curva de produ-

ção ao longo do tempo, que afeta o fluxo de receita que será gerado com a comercialização 

do gás natural e o retorno do capital investido. O ramp up e o formato da curva de produ-

ção nos primeiros anos do projeto são decisivos para a viabilidade e a competitividade 

desse tipo de empreendimento.

4 A estimativa apresentada considera um FPSO com capacidade de processamento de gás de 6 milhões m3/dia.
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Portanto, há casos em que o campo âncora pode apresentar um alto potencial de 

produção de gás natural, de modo que justifique um gasoduto de uso exclusivo, a exem-

plo do projeto sendo estudado pela Equinor para o bloco BM-C-33, com volume estimado, 

para um longo platô, entre 15 milhões e 16 milhões de m3 de gás natural por dia. 

Em outros casos, apesar de o campo apresentar grande potencial e boa relação óleo-gás, 

o formato da curva de produção líquida pode não viabilizar um gasoduto de escoamento 

exclusivo em escala competitiva. Nesses casos, a solução dependerá da análise de alternativas, 

como a existência de campos próximos à região de origem com perspectiva de entrada em 

produção em cronograma compatível e com interesse de compartilhamento da infraestrutura.

Como já enfatizado no relatório Gás para o Desenvolvimento (BNDES, 2020), a adoção 

de um mecanismo de hub, formando um sistema integrado de escoamento com a conexão 

de diversos campos produtores, pode contribuir para a viabilidade de projetos de mone-

tização de gás por meio de infraestrutura compartilhada de larga escala. 

Cabe mencionar que, ao longo da iniciativa em tela, foi identificado o interesse de 

investidores independentes (não pertencentes ao segmento de E&P) no desenvolvimento 

e investimento nesse tipo de projeto de infraestrutura. Certamente, a evolução de modelos 

com infraestrutura e serviço providos por terceiros, funcionando como elo independente, 

está condicionada à presença de competências e instrumentos que ofereçam confiabilidade 

aos produtores em relação à implementação e à operação do projeto. No que diz respeito 

à viabilidade de tais projetos em que a infraestrutura é desverticalizada em relação a E&P, 

é necessário também que a curva de produção dos campos atendidos seja tal que permita 

às produtoras contratar uma capacidade mínima de utilização da infraestrutura, que asse-

gure a financiabilidade do projeto e a remuneração dos investimentos.5

Portanto, como exposto, as características dos campos offshore são fatores cruciais 

nas decisões relacionadas à monetização do gás natural e implantação de infraestrutura. 

De acordo com o potencial de volume disponível nos campos, suas localizações e os crono-

gramas previstos de exploração dos reservatórios de gás do pré-sal, os agentes do mercado 

deverão optar por rotas dedicadas ou compartilhadas.

1.2.3/ Acesso a outras infraestruturas para disponibilizar o gás natural ao 
mercado consumidor

Além do volume de gás dos reservatórios e da demanda por seu consumo, a decisão 

relacionada à monetização do gás deve ter como premissa a garantia de que o gás escoado 

e tratado tenha meios físicos para chegar até o consumidor final. 

5 A viabilidade desse tipo de projeto independente estará condicionada à propensão e à possibilidade de as produtoras 
celebrarem contratos de compra de serviço de infraestrutura de longo prazo, com cláusulas de ship-or-pay, isto é, de 
garantia de pagamento de um valor mínimo pela disponibilidade de capacidade do serviço de transporte e/ou proces-
samento, independentemente do volume efetivo de gás a ser escoado.
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Atualmente, o mercado de gás brasileiro passa por processo de abertura que envolve a 

necessidade de redução da capacidade contratada pela Petrobras com as transportadoras 

que operam no país, bem como a articulação da ANP para promover o acesso às malhas, 

depois da liberação dessa capacidade. 

Nota-se que os transportadores estão em processo de construção de novos produtos 

para contratação, com prazos e custos variados, o que reflete as necessidades do Novo 

Mercado de Gás em formação. No entanto, ainda há incerteza de como estas soluções 

funcionarão, além de estágios diferentes de desenvolvimento das chamadas públicas de 

capacidade em que cada transportador se encontra. 

Logo, mesmo que um produtor, que não a Petrobras, decida pela monetização do gás 

natural, não há certeza quanto à capacidade de entrega da molécula no city gate do distri-

buidor ou do consumidor. Essa percepção de risco pela falta de clareza sobre como se dará 

o acesso às diferentes malhas de transporte afeta o estabelecimento de novos contratos 

de suprimento pelos agentes de mercado, os quais são fundamentais para a estruturação 

de projetos de infraestrutura para escoamento de gás natural, que ocorrem usualmente 

na modalidade project finance. 

Outro empecilho identificado para alguns produtores é a necessidade de infraestru-

tura adequada em determinadas regiões do país para o transporte de líquidos, que são 

subprodutos do gás natural obtidos depois de seu processamento.6 Dependendo do volume, 

caminhões não seriam suficientes para transportar esses líquidos, suscitando a necessidade 

de terminais para o escoamento por cabotagem ou de dutos para uma base de distribui-

ção. De acordo com os stakeholders, a infraestrutura de escoamento de líquidos também 

é um fator a ser considerado no projeto de produção de gás natural.

Por fim, enfatiza-se que os investimentos de infraestrutura são de longo prazo de 

implementação e maturação, de modo que, qualquer atraso em um elo da cadeia de gás 

natural, seja por questões regulatórias, de mercado ou de engenharia, tem forte influência 

sobre o desempenho e sobre as decisões de investimento nessa indústria de rede.

1.2.4/ Custos, competitividade e preço ao consumidor

Além da remuneração do capital investido na infraestrutura de escoamento, o preço 

do gás comercializado deve ser capaz de cobrir os custos para sua disponibilização no 

mercado. A Figura 7 mostra as etapas que compõem esses custos, que englobam tanto a 

parcela referente à molécula produzida, escoada e processada, como a dos demais elos da 

cadeia de valor, além dos impostos incidentes.

6 O gás natural proveniente do pré-sal é, geralmente, rico em hidrocarbonetos mais pesados que o metano, por isso, 
a produção de líquidos como subproduto precisa ser equacionada, assegurando a comercialização e o transporte até 
o consumidor final.
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Figura 7 | Composição de custos na cadeia do gás natural
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Fonte: Elaboração própria.

A viabilidade econômica em cada elo, desde o produtor até o consumidor, é um pressu-

posto para a realização de investimentos pelos agentes de mercado, atestando a importância 

da busca por aumento de eficiência ao longo da cadeia.

Com a abertura do mercado em curso, ainda há uma grande assimetria de informa-

ções sobre qual seria a faixa de preço competitiva para o gás natural a ser ofertada para 

se encontrar demanda e qual seria essa nova demanda no caso de os preços serem mais 

competitivos que os vigentes.

Os capítulos que tratam da demanda industrial, termelétrica e veicular visam auxi-

liar no mapeamento dessa nova demanda, trazendo percepções sobre custos e limites de 

preço do gás natural por segmento de demanda.

1.3/ ASPECTOS REGULATÓRIOS QUE AFETAM A DECISÃO  
DAS EMPRESAS PARA ESCOAMENTO DO GÁS

O mercado de gás natural no país passa por um processo de abertura e transformação 

e os aspectos regulatórios são certamente preponderantes nas decisões de investimento 

relacionadas a esse processo. A clareza quanto às regras de funcionamento do ambiente 

de negócios e a maior segurança jurídica são fatores com grande influência na precificação 

de riscos dos projetos pelos investidores e consequentemente na construção de modelos 

com retornos economicamente viáveis. 

Ao longo dos últimos dois anos, ocorreram marcos significativos nesse ambiente, como 

a celebração entre a Petrobras e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) do 

Termo de Compromisso de Cessação (TCC), em setembro de 2019, para a redução da parti-

cipação da Petrobras no segmento e a tramitação do projeto de lei relativo às atividades 

da cadeia de gás natural,7 que traz medidas relevantes para a ampliação da concorrência 

7 O Projeto de Lei (PL) 6.407/2013 foi aprovado na Câmara sem alterações em relação ao texto que havia sido aprovado 
na Comissão de Minas e Energia. No Senado, tramitou sob o número 4.476/2020, foi aprovado com alterações em 10 
de dezembro de 2020 e retornou à Câmara para apreciação final. Disponível em: https://www25.senado.leg.br/web/
atividade/materias/-/materia/144582. Acesso em: 30 dez. 2020.

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/144582
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/144582
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no mercado e maior agilidade e eficiência na implantação e utilização de infraestruturas 

essenciais. A consolidação desses avanços – tanto pelo estabelecimento do novo marco 

regulatório do setor, quanto pelo desenvolvimento de medidas infralegais e mecanismos 

estruturantes pelas entidades competentes – se mostra determinante para a formação de 

um mercado dinâmico, aberto e competitivo.

Nesse sentido, o estudo em tela buscou mapear diferentes questões regulatórias 

relacionadas à cadeia de valor de gás natural que demonstram ter alto impacto sobre as 

decisões de investimento dos agentes de mercado. Do ponto de vista da oferta de gás, cabe 

mencionar que as questões mapeadas afetam decisões relacionadas tanto à comerciali-

dade de novos campos, que muitas vezes requerem a implantação de novas infraestruturas 

para escoamento, quanto à oferta de gás no mercado por diferentes produtores por meio 

de campos que já produzem tal energético, porém atualmente têm a respectiva produção 

comercializada na plataforma diretamente para a Petrobras. Assim, o timing de resolu-

ção dessas questões é crucial, já que o horizonte de tomada de decisão é de curto prazo.

O Quadro 1 e suas explicações adiante abordam as principais questões regulatórias 

identificadas, destacando as entidades relacionadas ao tratamento dessas questões.

Quadro 1 | Questões regulatórias com alto impacto nas decisões de investimento 

CongressoQuestões regulatórias com alto impacto
nas decisões de investimento

Regulação
federal

Planejamento
MME

Regulações
estaduais

Acesso não discriminatório à infraestrutura essencial 

Garantia de suprimento (back-up) por meio da prestação de
serviço de �exibilidade e balanceamento de rede

Mercado

Códigos de rede e tarifação

Oferta de capacidade na malha de transporte

PL ANP

CNPE/
MME

ANP

ANP

Tratamento consumidor livre

Agente 
dominante

Transportadores

ANP

Desverticalização (unbundling)/eliminação de selfdealing

Ajuste Sinief para adequar tratamento tributário
de atividades da cadeia de gás natural LC Confaz

Interconexão à malha de transporte ANP

Regulação da estocagem ANP

PL

PL

Regulação da comercialização e eliminação de
superposições de competências

PL ANP

Capacitação institucional e harmonização regulatória ANP

Ag. Est.

Confaz

Ag. Est.

Ag. Est.

Fonte: Elaboração própria.

Notas:  PL – refere-se ao Projeto de Lei 6.407/2013 sobre a indústria de gás natural em apreciação na Câmara de Depu-
tados; LC – refere-se à reforma de Lei Complementar.
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1.3.1/ Acesso não discriminatório à infraestrutura essencial

A infraestrutura essencial, que abrange os gasodutos de escoamento e transporte, as 

unidades de processamento, a estocagem subterrânea e os terminais de GNL, é composta 

por ativos cuja decisão de seus investimentos passa por processos complexos e que exigem 

elevadas quantidades de recursos financeiros para sua implantação. O uso da capacidade 

dessa infraestrutura por diversos agentes é necessário para aumentar a concorrência e a 

competição entre os produtores de gás natural. Seu acesso por terceiros permitirá maior 

eficiência no uso dos ativos e uma pluralidade de ofertantes de gás para o mercado nacional. 

O PL 6.407/2013 trata do acesso não discriminatório à infraestrutura essencial, permi-

tindo, assim, maior segurança jurídica aos agentes de mercado. Além disso, será necessária 

revisão da regulação infralegal para ajustar regulamentações existentes que não previam 

o compartilhamento de infraestrutura e a atuação da ANP como moderadora em situa-

ções de conflito. 

1.3.2/ Ajustes no Sistema Nacional de Informações Econômicas e Fiscais 
(Sinief) referentes ao tratamento tributário das atividades de gás natural

Tal como o Ajuste Sinief 3/2018 (BRASIL, 2018), concedendo tratamento diferenciado 

às operações de circulação e prestação de serviço de transporte de gás natural por meio 

de gasoduto, será necessário elaborar ajustes Sinief para processamento e terminais de 

regaseificação, uma vez que toda a cadeia terá de seguir o modelo de entradas e saídas.

É oportuno frisar que, do ponto de vista do investidor, haveria maior segurança jurí-

dica se o ajuste fosse realizado por meio de lei complementar sobre o tratamento tributário 

dessas diferentes atividades da cadeia de gás natural, que estão sendo tratadas por meio 

de Ajuste Sinief.

1.3.3/ Oferta de capacidade na malha de transporte

Seguindo as determinações do TCC, a Petrobras indicou às transportadoras o volume 

de capacidade da malha que seguirá utilizando nos próximos anos, sendo assim possível 

determinar a capacidade que poderá ser disponibilizada ao mercado. No entanto, os agen-

tes ainda não conseguem visualizar como se dará o procedimento de acesso à capacidade 

e de conexão entre as malhas. Assim, na prática, o comercializador de gás não consegue 

firmar contratos de longo prazo, pela impossibilidade de contratar capacidade da infraes-

trutura de transporte em prazo equivalente. 

1.3.4/ Interconexão à malha de transporte

Os agentes revelam também insegurança pela possibilidade de os transportadores 

não realizarem investimentos a contento, em prazo compatível com os investimentos a 
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montante na cadeia produtiva. Há também imprevisibilidade sobre as definições de ramal 

ou de gasoduto integrante de outra infraestrutura e a exigência de conexão de terminais à 

rede de transporte em locais onde não há gasodutos de transporte,8 que, além das condi-

ções estabelecidas no PL 6.407/2013, necessitam de revisões de resoluções específicas da 

ANP, tais como a Resolução ANP 37/2013 e a Resolução ANP 50/2011.

1.3.5/ Códigos de rede e tarifação

A mudança do modelo ponto a ponto para modelo de entradas e saídas exigirá: (i) a 

elaboração de códigos de rede para regular o balanceamento das malhas de transporte; e 

(ii) ajuste no modelo de tarifação (revisão da Resolução ANP 15/2014). Uma alternativa seria 

o modelo de tarifação por três zonas9 com migração para o modelo locacional10 à medida 

que o mercado amadureça. A previsibilidade de implementação das regras é fator crucial 

nas decisões relacionadas a investimentos e celebração de compromissos firmes de compra 

e venda de gás. É importante destacar que a alteração de um modelo de tarifação postal 

para um modelo de tarifação locacional poderá causar grande impacto nos custos ineren-

tes ao transporte do gás de acordo com a localização do consumidor, já que proporcionará 

um novo paradigma no fornecimento de gás natural no país, no qual os consumidores 

pagarão pela distância transportada no gasoduto, espelhando mais fielmente a configu-

ração geográfica e o custo de transporte do gás até um determinado centro de consumo. 

1.3.6/ Garantia de suprimento (back-up)

Em um mercado nascente de gás, em que os mecanismos de liquidez ainda são incipien-

tes, a preocupação sobre como tratar variações no suprimento de gás é questão-chave para 

os participantes do mercado. A Resolução CNPE 16/2019 (BRASIL, 2019c), em seu artigo 3º, 

estabelece que o agente dominante deve prestar o serviço de flexibilidade e balanceamento 

de rede durante o período de transição ou enquanto não houver outros agentes capazes de 

ofertar esses serviços. A disponibilidade de serviços desse tipo, que deve ser oneroso para 

aqueles que a utilizarem, contribui para a segurança da entrega do gás natural ao consu-

midor final, em caso de falha de produção por parte de qualquer agente. 

8 Principalmente no interior ou em regiões isoladas do norte do país, em que haja possibilidade de chegada de GNL 
por terminais fluviais.

9 Basicamente, uma tarifa para cada área de abrangência das grandes transportadoras: TBG, NTS e TAG.

10 O modelo locacional leva em consideração a distância entre o suprimento e o consumo, ao passo que, no modelo 
postal, as mesmas tarifas de referência são atribuídas a qualquer consumidor de uma rede ou área de abrangência. De 
um lado, privilegia-se a eficiência econômica, e, de outro, busca-se a universalização do consumo de gás, subsidiando-
-se sua movimentação para os locais mais afastados.
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1.3.7/ Regulação da estocagem

A estocagem é um mecanismo que auxilia no tratamento das variações entre oferta e 

demanda no mercado de gás. Apesar de o PL 6.407/2013 determinar o regime de autori-

zação para estocagem, há uma série de questões levantadas pelos agentes para sua efetiva 

implementação. Com o regime de entradas e saídas, há que se definir como será o sistema 

de tarifação, pois a existência ou não de bitarifação poderá viabilizar ou não esse tipo de 

empreendimento. Outrossim, há que se tratar a forma de tributação, para a qual, inevi-

tavelmente, será necessário pelo menos um Ajuste Sinief para estocagem. Outro ponto 

observado refere-se à possibilidade de conversão de um campo produtor em fim de vida 

útil concedido pela União em um sistema de estocagem pelo regime de autorização. Muitos 

desses campos foram colocados à venda pela Petrobras. Para reduzir a incerteza dos inves-

tidores e aumentar a celeridade do processo de farm-in/farm-out, é importante incluir 

a possibilidade de autorização de conversão de campo de produção em unidade de esto-

cagem caso o potencial comprador tenha interesse na alteração de finalidade do ativo em 

curto espaço de tempo.

1.3.8/ Desverticalização (unbundling)/eliminação de selfdealing

O PL 6.407/2013 estabelece a desverticalização do sistema de transporte de gás, a 

fim de assegurar que atividades da cadeia de valor do gás natural típicas de monopólio 

natural, como o transporte e a distribuição, sejam independentes em relação aos demais 

elos em que há possibilidade de promoção da competição entre os agentes. Essa medida 

é importante para reduzir assimetrias de informação, com vistas ao desenvolvimento de 

um mercado competitivo, no qual nenhum agente possa deter informações privilegiadas 

ou tomar individualmente ações que possam inibir a concorrência de mercado.

1.3.9/ Regulação da comercialização

O artigo 31 do PL 6.407/2013 atribui à ANP o papel de regulador da comercialização. Por 

isso, é preciso evoluir nas regulações estaduais, de modo a definir melhor a competência 

dos órgãos das unidades federativas. A superposição de competências gera insegurança jurí-

dica para o investidor. É necessário evitar conflitos regulatórios entre as esferas estaduais 

e federal, simplificar controles e desburocratizar, de modo a reduzir barreiras de entrada.

1.3.10/ Capacitação institucional e harmonização regulatória

Os arcabouços regulatórios em nível estadual encontram-se em estágios de matu-

ração distintos e com características diferentes entre si. É necessário que as regulações 

estaduais sejam harmonizadas e alinhadas com as políticas do Novo Mercado de Gás, ainda 

que atinjam a convergência em prazos diferentes, respeitando a competência estadual e 

as especificidades de cada localidade. Contribuindo para essa pauta, o Comitê de Monito-
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ramento da Abertura do Mercado de Gás Natural (CMGN), por meio da ANP, colocou em 

consulta pública um manual de boas práticas regulatórias que tem como objetivo orientar 

os estados na modernização das regras para o segmento de distribuição de gás.

Cabe ainda ressaltar as distorções geradas pelas diferentes alíquotas do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) praticadas pelos estados, que 

causam ainda maior impacto pelo fato de derivados de petróleo e energia elétrica serem 

tributados no destino e o gás natural, na origem. Uma isonomia de alíquotas sobre o gás 

natural nos estados, até mesmo interestadual, contribuiria fortemente para a redução de 

ineficiências tributárias em sua cadeia de valor.

1.3.11/ Tratamento do consumidor livre

Para que o mercado se torne competitivo, não basta que haja competição apenas no 

lado da produção, sendo necessário estimular a competição pelos grandes consumidores. 

Todavia, nota-se que a implementação da figura do consumidor livre – que tenha a opção 

de adquirir o gás natural de qualquer agente que realize a atividade de comercialização 

– ainda se encontra em estágio incipiente, mas já está sendo implementada por alguns 

estados, como o Rio de Janeiro. Em muitos estados, não há ainda previsão de aprimora-

mento e ajustes na regulação que venham a permitir que consumidores adquiram gás de 

terceiros que não a distribuidora. Conforme mencionado, entende-se que os estados se 

deparam com realidades diferentes, e o processo de modernização das regulações pode 

demandar prazos variados. Entretanto,  destaca-se a importância desse aspecto para dar 

impulso à competitividade do mercado.

O conjunto de medidas regulatórias elencado anteriormente é, portanto, de grande 

relevância para a tomada de decisões relacionadas à monetização do gás natural do  pré-sal. 

A celeridade na aprovação de marco regulatório para a indústria de gás natural é pri mordial 

para garantir maior segurança jurídica aos investimentos e deve ser acompanhada de 

normas e mecanismos infralegais fundamentais para a efetiva regulamentação e funcio-

namento do mercado.

Conforme indicado neste relatório, além das próprias negociações entre os agentes de 

mercado relacionadas a campos existentes, há pelo menos uma decisão de investimento 

relativa a novo campo produtor que deverá ocorrer ainda em 2022. Assim, o avanço de 

tais agendas, bem como a previsibilidade de suas etapas de execução, se mostram essen-

ciais para a construção de um ambiente favorável à celebração de compromissos firmes 

de compra e venda de gás e à execução de projetos que permitam um melhor aproveita-

mento do gás natural do pré-sal.
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// CAPÍTULO 2

DEMANDA POR GÁS 
NATURAL NA INDÚSTRIA

A expansão da demanda firme por gás natural (GN) é reconhecidamente um pilar essen-

cial para o desenvolvimento de um novo mercado, aberto, competitivo e dinâmico. Entre 

as atividades demandantes, a indústria se destaca por grandes unidades com consumo 

firme e inflexível, dada a característica contínua da produção industrial. O gás natural é 

utilizado em diversos setores industriais que se beneficiarão da redução de preço decor-

rente do movimento atual de transição do mercado.

De acordo com o Balanço Energético Nacional 2020 (ano-base  2019) (BNDES, 2020a), 

a indústria foi responsável por um consumo de 32,3 milhões de m³/dia, considerados o 

consumo final energético industrial, consumo não energético (matéria-prima da química) 

e consumo para autoprodução de eletricidade, valor correspondente a 32% do consumo 

total de gás natural.

Na publicação Gás para o Desenvolvimento (BNDES, 2020), baseada em diver-

sos estudos e informações obtidas na interação com agentes do setor, foi discutido o 

potencial de evolução da demanda industrial por gás natural no horizonte até 2030. Os 

trabalhos que se seguiram durante o ano de 2020 se concentraram em aprofundar, com 

a indústria, o diálogo sobre as diversas oportunidades elencadas. O mapeamento das 

estratégias e demandas da indústria em relação ao mercado de gás natural é, portanto, 

objeto deste relatório.

Tal mapeamento foi elaborado com base em reuniões com grupos industriais capa-

zes de consumir em larga escala e em processo público de manifestação de interesse das 

indústrias por gás natural, com período para resposta de 14 de outubro de 2020 a 23 de 

novembro de 2020. Buscou-se atingir especialmente os setores industriais que mais conso-

mem gás natural no Brasil: química, ferro e aço, cerâmicas, papel e celulose, e alimentos 

e bebidas. Para tanto, foi realizada, em parceria com as diversas associações desses seto-

res, uma divulgação por meio de página dedicada no Portal do BNDES, que apresentou os 

objetivos do processo de mapeamento e o formulário a ser preenchido.11

11 O formulário completo e a apresentação do convite à manifestação de interesse podem ser conferidos em  
www.bndes.gov.br/gasnatural.
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A Tabela 1 resume os temas tratados no formulário do processo de manifestação de 

interesse, que contou com a participação de 33 grupos industriais, responsáveis por cerca 

de 25% da demanda industrial de gás em 2019.

Tabela 1 | Resumo do formulário da manifestação de interesse

Seções Resumo das seções

Apresentação Apresenta a manifestação de interesse e seus objetivos, assim como explicita o sigilo das informa-
ções prestadas

Identificação Setor de atuação

Porte da empresa

Dados para identificação da empresa

Autorização da divulgação da participação da empresa na pesquisa

Operações Discrimina as operações da empresa que já consomem gás natural ou que venham a consumir

Investimentos de adaptação/implantação

Consumo Consumo projetado de gás natural 

Preços necessários para viabilizar esses consumos

Pretensão da empresa de se tornar um consumidor livre

Parâmetros de interesse para viabilizar contratos de aquisição de gás natural

Disposição para negociar contratos de longo prazo (iguais ou superiores a dez anos)

Fonte: Elaboração própria.

Além do crescimento projetado da demanda com base no potencial de consumo indi-

cado pelas empresas, o relatório apresenta uma visão sobre o preço de viabilidade do gás, 

os desafios enfrentados pela indústria na atuação como consumidores livres12 diante do 

novo marco regulatório, as oportunidades de consumo em larga escala, e a contribuição 

para a agenda de baixo carbono.

2.1/ CRESCIMENTO PROJETADO DA DEMANDA

Com as mudanças e a competitividade vislumbradas para o Novo Mercado de Gás, as 

indústrias esperam mais do que dobrar seu consumo atual de gás natural, podendo supe-

rar 70 milhões de m³/dia já em 2030, conforme mostra o Gráfico 2. O levantamento inclui 

o potencial tanto de unidades industriais já instaladas, via retomada de produção, cresci-

mento ou substituição de outros insumos, quanto de projetos de novas unidades.

12 Consumidores com liberdade de escolher fornecedores e firmar contratos separadamente de molécula de gás, ser-
viço de transporte e serviço de uso da rede de distribuição, em contraposição ao modelo predominante de mercado 
cativo, no qual o consumidor estabelece um único contrato de fornecimento com a distribuidora.
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Gráfico 2 | Demanda projetada de gás nas indústrias
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Fonte: Elaboração própria.

A pesquisa revela um potencial de consumo adicional de 42 milhões de m³/dia, dos 

quais 29 milhões são de investimentos em novas plantas (18 milhões de m³/dia em novas 

plantas industriais e 11 milhões de m³/dia em novas termelétricas para autoprodução).

Os setores de ferro e aço e de química concentram as maiores demandas adicionais 

mapeadas, conforme apresenta a Tabela 2. Destacam-se os projetos de usinas de redução 

direta de minério de ferro para a produção de direct reduced iron (DRI) e hot briquetted 
iron (HBI),13 os projetos para a retomada e implantação de unidades de fertilizantes nitro-

genados (amônia e ureia), ambas consumidoras de gás como matéria-prima, seguidos pela 

injeção de gás nos altos-fornos de siderúrgicas para produção de ferro-gusa.

Tabela 2 | Demanda adicional mapeada, por setor industrial

Setor Demanda adicional (milhões m3/dia) (%)

Ferro e aço 18,5  44

Química 18,2  43

Mineração e pelotização  1,8   4

Cerâmicas  1,1   3

Outros  2,5   6

Total 42,3 100

Fonte: Elaboração própria.

13 O direct reduced iron (DRI), ou ferro de redução direta, é o ferro primário obtido por meio da remoção química do 
oxigênio contido no minério de ferro, com base no uso do gás natural como insumo não energético. Essa redução dire-
ta, sem passar pela fundição, gera um produto rico em ferro e com baixa concentração de outros metais indesejados. Já 
o hot briquetted iron (HBI), ou ferro briquetado, é produzido pela compressão do DRI em altas temperaturas, formando 
briquetes, que reduzem a taxa de oxidação e facilitam o armazenamento e o transporte.
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2.2/ PREÇOS DE VIABILIDADE

Esse mapeamento incluiu também um questionamento às indústrias sobre o preço de gás 

natural que viabilizaria a expansão de consumo e investimentos pretendidos (Gráfico 3). Houve 

indicação de preço para 73 (80%) dos 92 projetos ou operações cujo consumo projetado de 

gás foi informado. Esse conjunto representa consumo projetado de 27 milhões de m³/dia em 

2030 e 29,9 milhões de m³/dia a partir de 2035, dos quais 18,8 milhões de m³/dia são referen-

tes a projetos de investimento em novas capacidades produtivas.

Gráfico 3 | Volume demandado por faixa de preço de gás  

entregue nas unidades industriais, sem impostos
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Fonte: Elaboração própria.

Considerando apenas o consumo projetado para o qual as indústrias indicaram preço 

de viabilidade,14 a oferta de gás natural na faixa de US$ 6,00 a US$ 4,00 por milhão de BTU 

encontrará uma demanda adicional de 21,8 milhões de m³/dia (somados os crescimen-

tos projetados nessa faixa e nas faixas de preço maiores). Houve a indicação de preços de 

viabilidade abaixo dessa faixa para apenas cinco operações, na maior parte das quais, a 

substituição dos insumos pelo gás natural é praticamente inviável, em virtude das condi-

ções favoráveis firmadas em contratos de longo prazo.

O Gráfico 3 foi construído com base em informações contidas nas manifestações de 

interesse enviadas e não contempla o juízo do BNDES acerca dos preços, que estão sujeitos 

14 Algumas empresas responderam à manifestação de interesse para contratação de gás natural sem detalhar todas as 
informações solicitadas, entre elas, a de preço de viabilidade. 
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a diferentes graus de precisão e de conservadorismo nos cálculos e modelos financeiros 

utilizados pelas indústrias respondentes.

2.3/ PARTICIPAÇÃO DAS INDÚSTRIAS NO NOVO MERCADO DE GÁS

Sobre a intenção das indústrias em participar do Novo Mercado de Gás:

• 26 das 33 (79%) empresas respondentes da manifestação de interesse pretendem 

ser consumidores livres;

• 17 empresas (52%, equivalente a 85% da demanda mapeada) indicaram interesse em 

firmar contratos de longo prazo (maior ou igual a dez anos), enquanto alguns outros consu-

midores em larga escala consideram o momento de transição atual ainda inadequado para 

um contrato superior a cinco anos.

Além da manifestação de interesse, foram realizadas conversas com empresas e asso-

ciações representativas, nas quais foi possível perceber o esforço de grandes indústrias para 

atuarem como consumidores livres de gás natural. No entanto, ainda não tem sido possí-

vel ao consumidor contratar gás diretamente do produtor ou comercializador de forma 

dissociada do serviço de distribuição. Entre os desafios a serem superados para que esse 

movimento ocorra, as indústrias elencaram:

• ausência de coordenação dos agentes, principalmente no atual momento de transi-

ção para um mercado mais aberto e competitivo;

• dificuldade, como consumidor livre, em sincronizar a negociação dos três contratos: 

molécula de gás, serviço de transporte e serviço de uso da rede de distribuição. Por exem-

plo, em razão de um cronograma próprio para contratação de transporte não alinhado a 

necessidades impostas pelas distribuidoras;

• ausência de serviços de flexibilidade de gás,15 que possam propiciar maior segurança 

a consumidores e produtores para assumirem contratos firmes;

• falta de clareza das normas que orientam o mercado e as barreiras para a migração 

do consumidor cativo para o mercado livre;

• ausência de parâmetros (preço e prazo) e contratos para uso da rede de distribui-

ção por consumidores livres;

15 Fornecidos por grande agente de mercado, capaz de absorver excedentes ou faltas de gás em relação a volumes 
estabelecidos em contratos firmes.
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• incerteza quanto à capacidade firme de transporte a ser ofertada e ao valor das tarifas;

• falta de transparência e regras claras para acesso negociado e não discriminatório 

às infraestruturas de escoamento e processamento de gás natural, e aos terminais de gás 

natural liquefeito (GNL);

• incerteza política acerca da oferta de gás da Bolívia;

• gargalos da capacidade de transporte na Região Sul do Brasil; e

• necessidades de capacitação de agências reguladoras estaduais para maior autono-

mia técnica e neutralidade na tomada de decisões.

Cabe destacar ainda que a falta de previsibilidade quanto ao processo de transição em 

curso dificulta o avanço das indústrias para a viabilização de contratos de gás aderentes à 

expansão de consumo projetada.

2.4/ INVESTIMENTOS E DEMANDAS EM LARGA ESCALA

As expansões, adaptações, modernizações ou novas plantas indicadas exigirão inves-

timentos superiores a R$ 35 bilhões, patamar que corresponde à soma apenas dos valores 

informados nas manifestações de interesse. Vale ressaltar que várias empresas optaram 

por não informar o investimento estimado para diversas operações indicadas, por neces-

sidade de maior aprofundamento dos projetos.

Os maiores investimentos, assim como os maiores consumos, são para implantação 

de unidades de produção de fertilizantes nitrogenados e de produção dos chamados ore-
-based metals (OBM): DRI ou HBI.

2.4.1/ Fertilizantes nitrogenados

O Brasil é um dos maiores produtores agrícolas e importadores de fertilizantes do 

mundo. Em 2019, segundo os dados da Comex Stat, a importação de fertilizantes totali-

zou US$ 9,10 bilhões, o que representa mais de 80% dos fertilizantes consumidos no país. 

Além do evidente impacto negativo na balança comercial, esse desbalanceamento repre-

senta um risco para o setor agropecuário e para a segurança alimentar brasileira.

A falta de competitividade da indústria nacional de fertilizantes se deve a diversos 

fatores. No caso dos fertilizantes nitrogenados, podem-se citar dois fatores principais: a 

vantagem tributária dos produtos importados em relação aos nacionais;16 e o alto custo 

16 Além de contar com isenção de Imposto de Importação, o produto importado muitas vezes não paga Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), em razão das estratégias tributárias que se aproveitam de incentivos 
fiscais para realizar a importação via “portos secos”, o que é inexequível para o produtor local.
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do gás natural para o setor industrial, que chega a representar cerca de 80% do custo de 

produção dos fertilizantes nitrogenados.

Essa falta de competitividade da indústria brasileira coincide com o recente desen-

volvimento da produção de gás natural não convencional nos Estados Unidos da América 

(EUA). O crescimento da produção do chamado shale gas colocou o gás natural americano 

entre os mais baratos do mundo.

O Gráfico 4 mostra o histórico de preço do Henry Hub, referência para o setor por ser 

o principal centro de distribuição de gás natural dos EUA. Esse gráfico ilustra o impacto do 

choque de oferta proporcionado pela exploração do shale gas nos últimos anos.

Gráfico 4 | Preço do gás natural Henry Hub
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados do site Indexmundi.com. Disponível em: https://www.indexmundi.com/
commodities/?commodity=natural-gas. Acesso em: 27 nov. 2020.

Apesar da forte queda nos preços de gás natural ocorrida nos EUA, os preços no Brasil 

não acompanharam esse viés de baixa. Diferentemente do petróleo, que é mais facilmente 

transportado e, por isso, tem preços homogêneos ao redor do mundo, o gás natural apre-

senta preços bastante distintos de acordo com a região do planeta. O Gráfico 5 compara 

o preço do gás natural para a indústria no Brasil e nos EUA. O diferencial de preço repre-

senta uma clara desvantagem para a indústria nacional.

https://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=natural-gas
https://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=natural-gas
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Gráfico 5 | Preços do gás natural para a indústria no Brasil e nos EUA
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados de Brasil (2020b) e EIA (2020).

a/ Cenário atual

Até meados de 2019, havia quatro fábricas de fertilizantes nitrogenados em operação 

no país, das quais três eram da Petrobras e uma, da Yara Fertilizantes. Contudo, a perda 

de competitividade da indústria nacional de fertilizantes e a mudança de estratégia da 

Petrobras levaram a companhia a paralisar a operação de suas três fabricas de fertilizan-

tes nitrogenados (Fafen), que juntas consumiam até 3,2 milhões de m³/dia de gás natural.

Entretanto, em agosto de 2020, ocorreu um importante desdobramento para o setor, 

quando a Proquigel, empresa pertencente ao tradicional Grupo Unigel, firmou acordo para 

arrendar as Fafens dos estados da Bahia e Sergipe. A empresa planeja colocar as fábri-

cas arrendadas em operação já em 2021. Com isso, o Grupo Unigel vai se tornar um dos 

principais consumidores de gás natural do país, já que as duas unidades arrendadas têm 

consumo potencial de gás natural da ordem de 2,8 milhões de m³/dia.17

17 Para mais detalhes, conferir Agência Brasil (2020) e EPBR (2019).
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b/ Novos investimentos

O setor de fertilizantes tem um enorme potencial para ancorar volume significativo 

da demanda por gás natural. No entanto, a queda no preço dos fertilizantes nitrogenados 

e a falta de competitividade do gás natural brasileiro são atualmente entraves à concreti-

zação dos investimentos no setor. Um possível choque de oferta de gás natural do pré-sal 

poderia devolver a atratividade ao setor e fomentar novos investimentos.

A própria Petrobras, que tinha planos de construir três novas fábricas de fertilizantes 

(com consumo total de cerca de 7 milhões de m³/dia de gás natural), acabou suspendendo 

os projetos das Unidades de Fertilizantes Nitrogenados (UFN) III, IV e V, com paralisação 

das obras da UFN III em dezembro de 2014 e inclusão dos projetos em seu plano de desin-

vestimentos nos anos subsequentes.

Em 2018, a Petrobras firmou acordo de exclusividade com a empresa russa Acron para a 

venda da UFN III. A Acron se associaria à Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) 

para arrematar a unidade localizada em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul (ARGUS MEDIA, 

2018). Porém, a instabilidade política na Bolívia colocou em risco o abastecimento de gás 

natural e fez com que a Acron desistisse da negociação no fim de 2019 (GAUDARDE, 2019).

O Estudo de Caso na Indústria de Fertilizantes Nitrogenados (BRASIL, 2019) estimou 

que a implantação de uma nova planta de ureia, nos moldes da UFN III, exigiria uma queda 

do preço do gás natural ao nível de US$ 4,00 a US$ 7,00 por milhão de BTU. Buscando a 

melhor compreensão sobre o tema, foi realizada uma estimativa nos moldes do estudo 

realizado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE).

As principais premissas foram similares às adotadas pela EPE, ou seja, uma fábrica de 

ureia com capacidade de produção de 2.200 t/dia de amônia e 3.600 t/dia de ureia, com 

taxa de utilização de 95% e custos de operação conforme o Fertilizer industry handbook 
(YARA, 2018).

Em complemento ao estudo da EPE (BRASIL, 2019), que adotou uma projeção de preço 

futuro da ureia, o cenário apresentado neste relatório considera o histórico de preços de 

ureia importada através do porto de Paranaguá, que é a maior fonte de entrada de ferti-

lizantes do país. Foi adotada a média de preços praticada nos três últimos anos, de US$ 

270,43 por tonelada, de acordo com consulta feita ao Comex Stat. A esse valor são acres-

centados US$ 65,00 referentes ao transporte marítimo até o porto de Paranaguá (SIMÕES; 

CAIXETA FILHO; PALEKAR, 2018) e US$ 20,40 referentes ao frete rodoviário do porto de 

Paranaguá até Três Lagoas, MS, considerando um caminhão bitrem de sete eixos, com 

capacidade para 36 toneladas, e a Tabela de Frete Mínimo da ANTT, conforme consulta 

realizada no site Tabelas de Frete.18

18 Disponível em: https://www.tabelasdefrete.com.br/p/calculo-carreteiro. Acesso em: 30 nov. 2020.
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O Gráfico 6 mostra o comportamento dos preços de importação de ureia pelo porto 

de Paranaguá desde 2010.

Gráfico 6 | Preço da ureia importada por Paranaguá (US$ FOB19)
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Fonte: Elaboração própria, com base em informações de Comex Stat.

Outra premissa importante é o valor dos investimentos na nova planta. Foi conside-

rado o mesmo valor utilizado pela EPE, de US$ 1,5 bilhão. Com base nesses parâmetros, foi 

elaborado um fluxo de caixa em busca do preço de gás natural que viabilizaria a implan-

tação de uma nova fábrica de fertilizantes nos moldes da UFN III.

A conclusão é de que seria necessária uma queda no preço do gás natural ao patamar 

de US$ 5,00 por milhão de BTU, com impostos.20 A Tabela 3a mostra a análise de sensi-

bilidade para diferentes preços de gás natural e de ureia, e a Tabela 3b ilustra o preço de 

gás natural que viabilizaria uma nova planta de ureia em função do preço de ureia consi-

derado e uma taxa de desconto de 10,5% a.a.

19 Free on board (FOB) ou literalmente “livre a bordo”, isto é, corresponde ao preço sem frete incluso.

20 Em função das isenções tributárias aplicadas aos fertilizantes, essa estimativa não considera impostos incidentes 
sobre a venda da ureia, nem possíveis deduções ou devoluções de impostos pagos sobre o gás.
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Tabela 3a | Análise de sensibilidade para preços de gás natural e ureia

Preços de ureia  
(US$/t)

TIR

Preços de gás natural  
(US$/milhões de BTU)

3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
135 4,6% 4,0% 3,3% 2,6% 1,8% 0,9%

162 6,3% 5,8% 5,2% 4,6% 3,9% 3,2%

189 7,8% 7,3% 6,8% 6,3% 5,7% 5,1%

216 9,2% 8,8% 8,3% 7,8% 7,3% 6,8%

243 10,5% 10,1% 9,6% 9,2% 8,7% 8,3%

270 11,7% 11,3% 10,9% 10,5% 10,0% 9,6%

297 12,9% 12,5% 12,1% 11,7% 11,3% 10,9%

325 14,0% 13,6% 13,2% 12,8% 12,4% 12,0%

352 15,0% 14,6% 14,3% 13,9% 13,6% 13,2%

379 16,0% 15,7% 15,3% 15,0% 14,6% 14,3%

406 17,0% 16,7% 16,3% 16,0% 15,6% 15,3%

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 3b | Preço de GN viável

Sensibilidade de preços Preços de ureia  
(US$/t)

-20% -10% 270,4 +10% +20%

Preço de GN
US$/milhões BTU 2,05 3,51 4,96 6,43 7,89

Fonte: Elaboração própria.

Por fim, ressalta-se que o exercício apresentado avalia a viabilidade de uma planta de 

fertilizantes em Três Lagoas (MS), cuja produção seria destinada a mercado atualmente 

atendido integralmente por importações. Cabe destacar que o modelo adotado apresenta 

algumas simplificações e não inclui o impacto de créditos acumulados de ICMS ao longo 

da cadeia de fertilizantes.

O estudo realizado pela MB Agro, em março de 2019, a pedido do Sindicato Nacional 

das Indústrias de Matérias-Primas para Fertilizantes (Sinprifert), demonstra a incidên-

cia de ICMS na cadeia de fertilizantes e o diferencial de custo incorrido pela produção 

nacional em comparação com a importação em decorrência das regras tributárias defi-

nidas pelo Convênio ICMS 100/1997, do Confaz, prorrogado até 31 de março de 2021 pelo 

Convênio ICMS 133/2020.

A expectativa de desenvolvimento do Novo Mercado de Gás e, consequentemente, de 

redução do preço do gás natural no Brasil, tem impactado as discussões acerca da incidên-

cia de ICMS sobre os fertilizantes e poderá impulsionar decisões no sentido de eliminar a 

falta de isonomia trazida pelas regras vigentes até março de 2021.

A relação com todas as premissas se encontra no Anexo 1 e o fluxo de caixa se encon-

tra no Anexo 2.
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2.4.2/ Ore-based metals (DRI e HBI)21 da redução direta do minério de ferro

No processo de produção do aço, a etapa de redução do minério de ferro pode ser 

executada via redução direta a gás, alternativa à rota baseada nos altos-fornos. Utiliza-

-se o gás natural como insumo não energético,22 para se retirar diretamente o oxigênio 

do minério, e o resultado dessa redução direta em sua forma sólida é o ferro-esponja, que 

pode ser transformado em pelotas, ao ser resfriado em torno de 50o C, ou em briquetes 

(HBI, hot briquetted iron), pela compressão a temperaturas acima de 650o C. Essa segunda 

forma apresenta densidade superior às pelotas de DRI, o que reduz sua taxa de reoxida-

ção e facilita o armazenamento e o transporte.

Nos últimos cinco anos, conforme ilustra o Gráfico 7, a produção de DRI tem crescido 

no mundo a uma taxa superior ao crescimento de aço bruto. Por ser um complemento da 

sucata e um substituto do ferro-gusa, que é um subproduto precursor para a produção 

do aço, o crescimento superior da produção do DRI indica o ganho de participação dessa 

rota na produção de aço.

Gráfico 7 | Produção de DRI e produção de aço bruto no mundo (milhões de toneladas)
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Fonte: Elaboração própria, com base em CRU (2020b).

21 O termo ore-based metals (OBM) se refere aos metais oriundos da oxirredução do mineral em contraposição ao mate-
rial de sucata. Tanto o ferro-gusa, produzido nos altos-fornos, quanto o DRI e o HBI, produzidos em usinas de redução 
direta, são OBMs.

22 Quase 80% da produção mundial de DRI utiliza o gás natural como insumo não energético por meio das tecnologias 
Midrex (63,5%) e HYL/Energiron (15,5%), conforme apresenta Midrex (2019).
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Algumas razões justificam esse aumento da produção e todas passam, de alguma maneira, 

pela competitividade e inovação do DRI. Em primeiro lugar, ele aumenta o rendimento 

dos fornos siderúrgicos. Em segundo lugar, os mercados estão cada vez mais exigentes, 

demandando aços de maior qualidade, especificação e pureza, o que pode ser atingido a 

um custo menor com o uso do DRI. E, não menos importante, porque o processo de produ-

ção do DRI é menos poluente, pois, além de ter melhor rendimento, reduz o volume de 

emissões por tonelada de produção ao diminuir ou substituir o uso de coque ou carvão 

metalúrgico dentro do processo produtivo. Se for utilizado o DRI em sua forma a quente, 

o Hot DRI (HDRI), que requer formas de transporte específicas e distâncias menores por 

causa da manutenção do material a 655° C, ainda há redução do tempo de produção e do 

consumo de eletricidade.

Os produtos da redução direta são mais utilizados nos fornos elétricos a arco, servindo 

na produção tanto de aços longos, em que é mais comum, quanto de aços planos, que 

ocorre principalmente quando o produto final requer maior grau de pureza. Mas há poten-

cial significativo para o HBI ser utilizado em altos-fornos, pois ele aumenta a produção 

do ferro-gusa e diminui o consumo de coque ou carvão, possibilitando atingir níveis mais 

elevados de metalização. Segundo relatório de 2018 da Midrex, “o segmento de cresci-

mento mais rápido do mercado de HBI são fornos BF/BOF – blast furnace (altos-fornos)/

blown oxygen furnace (fornos a oxigênio) – na Europa, China e Estados Unidos” (MIDREX, 

2018, p. 9).

Em 2018, o mercado americano foi o segundo maior importador de DRI no mundo, 

com 1,5 milhão de toneladas, ficando atrás apenas da Itália (que importou 1,7 milhão de 

toneladas). Essa demanda crescente tem levado a um aumento da oferta local, conforme 

apresenta a Tabela 4, tendo o parque americano, inexistente em 2013, alcançado a produ-

ção de 3,5 milhões de toneladas de DRI, subindo para a sétima posição mundial.

Tabela 4 | Maiores produtores de DRI e suas participações no total produzido em 2019

País Produção (milhões t) %

Índia 34,12 33,1%

Irã 25,25 24,5%

Rússia  7,87  7,6%

México  5,97  5,8%

Arábia Saudita  5,54  5,4%

Egito  4,02  3,9%

EUA  3,50  3,4%

Fonte: Elaboração própria, com base em CRU (2020b).

A estabilização do preço do gás natural Henry Hub em um patamar mais baixo em 

meados de 2010, conforme apresentado anteriormente, parece ter permitido a viabiliza-
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ção econômica de plantas de DRI, que requerem significativo investimento e demoram 

cerca de três anos para terminar sua construção. O Gráfico 8 apresenta a evolução da 

produção de DRI e ferro-gusa nos EUA, e o resultado corrobora a substituição que parece 

estar ocorrendo.

Gráfico 8 | Produção de ferro-gusa e DRI nos EUA (milhões de toneladas)

30,31
29,37

25,44

22,29 22,40
24,06

22,30

0,00
1,37 1,10 1,81

2,99 3,35 3,50

0

5

10

15

20

25

30

35

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ferro-gusa DRI

Fonte: Elaboração própria, com base em CRU (2020b).

Atualmente, o Brasil não possui nenhuma planta de DRI instalada. A Gerdau operava a 

Usiba (na Bahia), que encerrou suas atividades em 2009, por causa do elevado preço do gás 

natural. No entanto, as perspectivas atuais são diferentes com a exploração do gás natural 

do pré-sal. Espera-se que o mercado brasileiro experimente, nos próximos anos, o desen-

volvimento que o mercado americano está vivenciando, e isso explica perspectivas como 

a da Vale, que anunciou interesse em instalar uma planta de HBI, cuja “condição para esta 

iniciativa é o barateamento do custo do gás” (NOGUEIRA; FONSECA, 2017).

2.4.3/ Injeção de gás natural em altos-fornos na siderurgia

Uma das formas menos dispendiosas, em relação ao Capex,23 de aproveitar uma 

queda do preço do gás natural seria utilizá-lo em substituição ao carvão como agente 

calorífico nos altos-fornos das usinas siderúrgicas. Quanto ao potencial energético, o 

23 Capex é a sigla da expressão inglesa capital expenditure (em português, despesas de capital ou investimento em 
bens de capital) e que designa o montante de gastos despendido na aquisição (ou introdução de melhorias) de bens de 
capital de uma determinada empresa. 
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gás natural é mais eficiente, e a principal alternativa, o carvão mineral, é quase 100% 

importado no Brasil.

O investimento necessário para se adaptar um alto-forno para usar esse insumo é 

significativamente baixo, se comparado com o volume de recursos necessário para se cons-

truir uma nova planta industrial. Uma série de altos-fornos no Brasil já é adaptada para 

a injeção, no entanto, o alto custo do gás natural é, hoje, o principal motivo para este não 

ser utilizado. A Tabela 5 apresenta algumas estatísticas sobre a utilização do gás natural 

nos altos-fornos: das cinco empresas siderúrgicas que participaram da manifestação de 

interesse, três (60%) sinalizaram interesse em utilizá-lo no alto-forno, à medida que se 

reduza o preço do gás natural.

Tabela 5 | Estatísticas sobre as empresas que manifestaram  

interesse em utilizar gás natural nos altos-fornos

Nº % total

Empresas 3 60*

Capacidade (milhões t) 23,18 50**

Fonte: Elaboração própria, com base em dados da manifestação de interesse e CRU (2020a).

Notas: * % do total das empresas siderúrgicas que manifestaram interesse. ** % da capacidade instalada de ferro-gusa 
do Brasil.

Os dados informados pelas empresas foram comparados aos dados setoriais de uma 

das mais tradicionais consultorias no setor de mineração e metais, a CRU, que mantém não 

apenas uma base estatística histórica, como projeta o desempenho para diversas variáveis 

para os próximos anos. Apesar de serem apenas três, essas empresas respondem por 50% 

da capacidade instalada de ferro-gusa do Brasil, segundo a CRU (2020a). Dessa forma é 

possível estimar a demanda potencial de GN para injeção em altos-fornos.

Tabela 6 | Demanda potencial de gás natural para injeção em altos-fornos nos próximos anos

2021 2023 2025

Demanda potencial manifestada por GN para altos-fornos (milhões de m3/dia)* 1,09 2,44 2,44

Utilização da capacidade (%)** 69% 70% 71%

Demanda potencial por gás natural para altos-fornos ajustada pela utilização  
da capacidade (milhões de m3/dia)

1,51 3,40 3,45

Fonte: Elaboração própria, com base em dados da manifestação de interesse e CRU (2020a).

Notas: * Dados informados pelas três empresas participantes da manifestação de interesse. ** Dados relativos a ferro-
-gusa no Brasil.

As empresas participantes da manifestação de interesse estimam uma demanda de 

cerca de 1 milhão de m³/dia de gás natural em 2021 para injeção nos altos-fornos, com 
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expectativa de elevação para 2,4 milhões de m³/dia em 2023,24 representando um alto 

crescimento em curto período.

Por ser intensivo em capital, o setor siderúrgico apresenta um alto nível de concen-

tração. Isso explica o fato de poucas empresas representarem 50% da capacidade do setor 

no Brasil, conforme apresentado na Tabela 5. Outra característica compartilhada por todo 

o setor é que o processo industrial para a produção de ferro-gusa utilizando gás natural 

em altos-fornos tem parâmetros técnicos similares.

Essas razões permitem supor que, se todas as empresas produtoras de ferro-gusa utili-

zassem gás natural, a demanda total por gás natural seria o dobro do que foi obtido com a 

amostra da manifestação de interesse.25 Como as empresas operam abaixo de sua capaci-

dade, esses valores precisam ser ajustados pelo nível de produção, que são apresentados 

na segunda linha da Tabela 6, chegando então à demanda potencial para o Brasil, apre-

sentada na última linha da Tabela 6.

Isso significa que o Brasil pode ter uma demanda de gás natural extra, já em 2021, de 

1,5 milhão de m³/dia, apenas para injeção nos altos-fornos, podendo esse valor chegar a 

3,4 milhões de m³/dia em 2025.26

2.5/ CONTRIBUIÇÃO PARA REDUÇÕES DE EMISSÕES

O gás natural do pré-sal pode criar uma série de oportunidades para o meio ambiente. 

Destacam-se aqui três:

• substituição de óleo combustível por gás natural;

• aumento da utilização da rota de redução direta na produção de aço; e

• redução da importação de fertilizantes nitrogenados, com proporcional redução da 

emissão por navios cargueiros.

24 Os dados de 2019 e 2020 foram omitidos do relatório, pois poderiam levar à identificação das empresas responden-
tes. Já os dados apresentados a partir de 2025 apresentam os mesmos valores de 2023. Acredita-se que as empresas fo-
ram conservadoras ao não projetarem crescimento de suas produções a partir de 2023, o que justificaria a manutenção 
no mesmo nível de consumo de gás natural.

25 O ideal seria utilizar diretamente a quantidade de ferro-gusa produzida pelas empresas participantes, mas, como 
essa informação não está disponível, foi utilizada a capacidade nominal instalada (CRU, 2020a).

26 Foi testado, alternativamente, um outro método mais complexo para se chegar à demanda potencial de GN para 
altos-fornos no Brasil, a partir do cálculo do coeficiente técnico de consumo de GN por capacidade instalada de pro-
dução de ferro-gusa. Os resultados foram muito próximos, com a demanda calculada situando-se ligeiramente acima 
daquela apresentada na terceira linha da Tabela 6, com diferença na segunda casa decimal. 
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2.5.1/ Substituição de óleo combustível por gás natural

O gás natural é o hidrocarboneto com menor número de carbonos. A molécula de 

metano (CH4), que é o principal componente do gás natural, é composta por apenas um 

átomo de carbono para cada quatro átomos de hidrogênio. O baixo número de carbonos 

faz com que a queima do gás natural seja mais limpa, produzindo a menor quantidade de 

dióxido de carbono (CO2) e particulados entre todos os combustíveis fósseis.

Sendo assim, uma queda no preço do gás natural permitiria que diversas indústrias 

substituíssem o uso do óleo combustível pelo gás natural, que, além de trazer vantagens 

ao meio ambiente, é preferível do ponto de vista da manutenção dos equipamentos, já que 

a menor emissão de fuligem reduz a necessidade de limpeza de queimadores e demais 

equipamentos.

Adicionalmente, conforme apresentado na seção 4.6 do relatório Gás para o Desenvol-
vimento (BNDES, 2020), a melhora da competitividade do gás natural pode ainda promover 

a cogeração de energia, que é a produção simultânea de duas ou mais formas de ener-

gia, como a térmica e a elétrica. No caso da cogeração, as reduções de emissões são ainda 

maiores, em virtude da maior eficiência do processo.

2.5.2/ Aumento da utilização da rota de redução direta na produção de aço

De acordo com Worldsteel Association (2020), a indústria siderúrgica é responsável 

por cerca de 7% a 9% das emissões de gases de efeito estufa (GEE), em decorrência do 

uso de combustíveis fósseis. Grande parte dessas emissões vem do uso de carvão mineral 

como combustível e agente redutor nos altos-fornos.

Estima-se que a produção de uma tonelada de aço pela rota do alto-forno gere até 

duas toneladas de CO2, enquanto a mesma quantidade de aço produzida pela redução 

direta geraria em torno de 33% a menos de emissões de GEEs.

A título de exemplo, uma siderúrgica com capacidade anual de produção de 1,5 milhão 

de toneladas de aço emite cerca de 3 milhões de toneladas de CO2, utilizando a rota do 

alto-forno. Caso a mesma produção de aço ocorresse pela redução direta, seriam emitidos 

2 milhões de toneladas de CO2. Logo, é significativo o potencial de redução de emissões 

para novas plantas siderúrgicas baseadas na redução direta.

Essa redução de emissões de 1 milhão de toneladas de CO2 por ano poderia gerar mais 

de US$ 10 milhões em créditos de carbono, considerando uma cotação de US$ 10,00 por 

tonelada de CO2.
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2.5.3/ Redução da importação de fertilizantes nitrogenados, com propor-
cional redução da emissão por navios cargueiros

Conforme foi discutido na seção 2.4.1, o Brasil é um dos maiores importadores de 

fertilizantes no mundo. Consequentemente, a instalação de uma fábrica de ureia de escala 

mundial poderia evitar a necessidade de importação de cerca de 1,2 milhão de toneladas 

por ano de ureia.

Ainda que seja o meio de transporte mais eficiente para transporte de cargas, a movi-

mentação de grandes volumes de fertilizantes nitrogenados por navios cargueiros requer 

o uso de grandes quantidades de combustível, com elevadas emissões de CO2.

Tomando como base uma estimativa de distância de transporte de 14.500 km e de 

emissão de 12,5 gramas de CO2 por tonelada-quilômetro (SEA FAIRER, 2008), estima-se 

que a implantação de cada fábrica de fertilizantes desse tipo no Brasil corresponda a uma 

redução das emissões de CO2 da ordem de 217.500 toneladas por ano.

2.6/ CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise de demanda realizada neste relatório indica que o estabelecimento de um 

novo mercado de gás competitivo permitirá o fortalecimento de diversos setores indus-

triais brasileiros, impactados nos últimos anos pelos elevados preços praticados de gás 

natural, com destaque para as indústrias química, siderúrgica e de cerâmicas.

Robusto mercado interno e vantagem competitiva em materiais tornam atrativos 

grandes investimentos em unidades industriais intensivas em gás natural. Os núme-

ros projetados pelas empresas, de 42 milhões de m3/dia de demanda adicional de gás e 

mais de R$ 35 bilhões em investimentos mapeados exclusivamente nas manifestações de 

interesse, indicam que as transformações em curso são importantes vias para a reindus-

trialização de nossa economia, caso tornem possível a oferta de gás com previsibilidade nas 

unidades industriais nas faixas de US$ 8,00 a US$ 6,00 por milhão de BTU e de US$ 6,00 a 

US$ 4,00 por milhão de BTU, sem impostos.

Nesse cenário, a produção de fertilizantes nitrogenados e de DRI e HBI, como resultado 

da redução direta de minério de ferro, bem como a injeção de gás natural em substitui-

ção a finos de carvão nos altos-fornos, representam demandas em larga escala capazes de 

ancorar o consumo de gás e proporcionar maior segurança aos produtores para a realiza-

ção dos investimentos necessários para levar ao mercado o gás natural do pré-sal.

Por fim, a disposição manifestada pelas empresas de atuar como consumidores livres 

e realizar contratos de longo prazo para aquisição de gás revela a margem existente para 

negociação entre produtores e consumidores. A Nova Lei do Gás, como é conhecido o 

Projeto de Lei 6.407/2013, é um importante passo para a concretização desse potencial, mas 
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é preciso que seja acompanhada do avanço nas demais agendas regulatórias e da coordena-

ção entre consumidores, produtores, comercializadores, transportadores e distribuidores, 

para a pavimentação da transição rumo a preços de gás competitivos, potencialização dos 

investimentos e fortalecimento da indústria no Brasil.
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Anexo 1

Premissas do modelo de viabilidade econômica de uma planta de ureia
Parâmetros (amônia) Unidade Valor Referência

Amônia (capacidade instalada) tonelada/dia 2.200 Brasil (2019)

Fator de capacidade % 95% Brasil (2019)

Preço do gás natural US$/MM BTU 5,0 -

Consumo de gás natural MM BTU/t NH3 36 Brasil (2019)

Custo de matéria-prima (GN) US$/t NH3 180 -

Outros custos US$/t NH3 29 Brasil (2019) e Yara (2018)

Custos da amônia US$/t NH3 209,00

Parâmetros (ureia) Unidade Valor Referência

Ureia (capacidade instalada) t/dia 3.600 Brasil (2019)

Fator de capacidade % 95% -

Ureia (produção anual) t/ano 1.248.300 -

Uso de amônia NH3/t ureia 0,58 Yara (2019)

Custo da amônia US$/t ureia 121 -

Outros custos US$/t ureia 46 Brasil (2019) e Yara (2018)

Custos da ureia US$/ t ureia 167,22

Parâmetros de venda/Receita Unidade Valor Referência

Preço da ureia (longo prazo) U$$/t ureia 270,4 Dados do Comex Stat

Custo de internalização + frete 
rodoviário

U$$/t ureia 85 Simões, Caixeta Filho e 
Palekar (2018) e dados de 

frete da ANTT*

Preço no mercado consumidor U$$/t 356

Parâmetros Capex Preços para internalização Valor Referência

Investimento total U$$ bilhões 1,5 Brasil (2019)

Período em operação Anos 30 -

Período de depreciação Anos 16 -

Prazo de construção Anos 4 -

Parâmetros de competitividade Preços para internalização Valor

TIR % a.a. 10,47%

Fonte: Elaboração própria.

* Conferir em https://www.tabelasdefrete.com.br/p/calculo-carreteiro.
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Anexo 2

Fluxo de caixa do modelo de viabilidade econômica de uma planta de ureia
Ano Capex Receita Opex Amortização IR Fluxo de Caixa

(375.000.000) (375.000.000)

(375.000.000) (375.000.000)

(375.000.000) (375.000.000)

(375.000.000) (375.000.000)

Ano 1 461.086.623 (208.740.726) (93.750.000) (53.922.605) 198.423.292

Ano 2 461.086.623 (208.740.726) (93.750.000) (53.922.605) 198.423.292

Ano 3 461.086.623 (208.740.726) (93.750.000) (53.922.605) 198.423.292

Ano 4 461.086.623 (208.740.726) (93.750.000) (53.922.605) 198.423.292

Ano 5 461.086.623 (208.740.726) (93.750.000) (53.922.605) 198.423.292

Ano 6 461.086.623 (208.740.726) (93.750.000) (53.922.605) 198.423.292

Ano 7 461.086.623 (208.740.726) (93.750.000) (53.922.605) 198.423.292

Ano 8 461.086.623 (208.740.726) (93.750.000) (53.922.605) 198.423.292

Ano 9 461.086.623 (208.740.726) (93.750.000) (53.922.605) 198.423.292

Ano 10 461.086.623 (208.740.726) (93.750.000) (53.922.605) 198.423.292

Ano 11 461.086.623 (208.740.726) (93.750.000) (53.922.605) 198.423.292

Ano 12 461.086.623 (208.740.726) (93.750.000) (53.922.605) 198.423.292

Ano 13 461.086.623 (208.740.726) (93.750.000) (53.922.605) 198.423.292

Ano 14 461.086.623 (208.740.726) (93.750.000) (53.922.605) 198.423.292

Ano 15 461.086.623 (208.740.726) (93.750.000) (53.922.605) 198.423.292

Ano 16 461.086.623 (208.740.726) (93.750.000) (53.922.605) 198.423.292

Ano 17 461.086.623 (208.740.726) (85.797.605) 166.548.292

Ano 18 461.086.623 (208.740.726) (85.797.605) 166.548.292

Ano 19 461.086.623 (208.740.726) (85.797.605) 166.548.292

Ano 20 461.086.623 (208.740.726) (85.797.605) 166.548.292

Ano 21 461.086.623 (208.740.726) (85.797.605) 166.548.292

Ano 22 461.086.623 (208.740.726) (85.797.605) 166.548.292

Ano 23 461.086.623 (208.740.726) (85.797.605) 166.548.292

Ano 24 461.086.623 (208.740.726) (85.797.605) 166.548.292

Ano 25 461.086.623 (208.740.726) (85.797.605) 166.548.292

Ano 26 461.086.623 (208.740.726) (85.797.605) 166.548.292

Ano 27 461.086.623 (208.740.726) (85.797.605) 166.548.292

Ano 28 461.086.623 (208.740.726) (85.797.605) 166.548.292

Ano 29 461.086.623 (208.740.726) (85.797.605) 166.548.292

Ano 30 461.086.623 (208.740.726) (85.797.605) 166.548.292

Fonte: Elaboração própria.
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// CAPÍTULO 3

DEMANDA TERMELÉTRICA
O setor elétrico considera as termelétricas extremamente relevantes para o sistema, 

tendo essa fonte a segunda maior expectativa de expansão até 2029 entre as fontes de 

geração centralizada, atrás apenas da eólica, segundo o cenário-base do Plano Decenal de 

Expansão de Energia 2029 (PDE 2029) (BRASIL, 2019).

Essa relevância está intimamente associada à característica de despachabilidade, isto 

é, a possibilidade de ser acionada e desligada conforme a necessidade do operador do 

sistema, seja para fins energéticos, quando cumpre a função de complementar a geração 

em períodos hidrológicos secos, seja para fins elétricos, quando o sistema requer o supri-

mento de potência. Em outras palavras, essa flexibilidade tem sido um atributo valorizado 

na matriz elétrica brasileira.

Contudo, para a viabilização dos necessários investimentos em infraestrutura de escoa-

mento, é fundamental compor fontes de demanda que consumam continuamente o gás 

natural, pois isso fortalece as decisões em prol da monetização do gás de campos do pré-

-sal, cujas reservas são tipicamente associadas ao óleo.

No contexto do setor elétrico, essa necessidade de consumo constante de gás natu-

ral se reflete na busca pela possibilidade de entrada de termelétricas inflexíveis, ou seja, 

de despacho contínuo compulsório. O estabelecimento desse tipo de térmica, na pers-

pectiva de agentes de mercado da cadeia de gás natural, seria importante para criar uma 

demanda no setor elétrico capaz de garantir o fluxo do gás natural produzido, contri-

buindo para a viabilização de investimentos para a produção de gás natural e a construção 

de infraestruturas.

Entretanto, no setor elétrico, há fontes mais baratas para o suprimento energético 

não despachável, como as eólicas e solares, que têm custo variável unitário (CVU) zero 

e custo nivelado de geração inferior ao do gás natural. Os números trazidos no artigo A 
importância de um processo competitivo eficiente na contratação da geração termelétrica 

(REGO et al., 2020) demonstram, lastreados nos estudos do PDE 2029 (EPE, 2019), que a 

utilização da “âncora termelétrica” pode contrariar a lógica econômica e de competição 

no setor elétrico. Foram simulados cenários de estresse hídrico e, mesmo no pior deles, a 

oferta de expansão sem geração termelétrica compulsória foi de 9% a 22,5% mais econô-

mica que a oferta de expansão com geração termelétrica inflexível ao patamar de CVU de 

R$ 195,00 MWh, equivalente a um preço de gás de US$ 5,00 por milhão de BTU à época do 
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estudo. Dessa forma, somente preços de gás substancialmente inferiores a US$ 5,00 por 

milhão de BTU poderiam justificar economicamente, para o sistema elétrico, a contrata-

ção de termelétricas com maior nível de despacho compulsório.

De acordo com a conclusão do artigo, a utilização de termelétricas com geração compul-

sória (ou inflexível) não precedida de processos competitivos, embora pareça uma solução 

viabilizadora do ponto de vista do setor de gás, poderia trazer impactos negativos ao setor 

elétrico, como o aumento do custo total, mesmo em cenários de elevado estresse hídrico.

Outro estudo recente publicado pelo Instituto E+ também analisa o papel da ener-

gia termelétrica a gás na base, ou seja, com despacho inflexível (BARROSO; KELMAN; 

GASPAR, 2020).

Barroso, Kelman e Gaspar (2020) mostram, com base em suas análises, que há espaço 

para essas termelétricas inflexíveis na expansão da geração, sendo relativamente competi-

tivas em fontes renováveis e outras fontes flexíveis, desde que apresentem custos variáveis 

de geração competitivos, resultantes de preços de gás natural entre US$ 3,00 e US$ 5,00 por 

milhão de BTU. Entretanto, também salientam que a introdução de uma eventual precifica-

ção da diferença das emissões de gases do efeito estufa das termelétricas em comparação 

com as fontes renováveis reduziria a atratividade das primeiras.

O mesmo estudo também conclui que a inserção do gás inflexível concorrendo com 

outras fontes é distinta daquela que ocorreria com a inserção “forçada” dessas térmicas 

por meio de uma contratação separada e que, no caso de leilões separados, corre-se o 

risco de onerar desnecessariamente o consumidor de energia elétrica em face de outras 

opções de suprimento.

Nesse contexto, o presente estudo tem como premissa, em suas análises e propos-

tas, a competitividade das fontes para o sistema, uma vez que se almeja desenvolver o 

mercado de gás natural com base em uma lógica de mercado e não em medidas artifi-

ciais que possam prejudicar o consumidor final no que diz respeito ao custo de energia.

Com esse direcionamento e por meio do diálogo com diversos agentes de mercado 

sobre modelos aplicados ao setor elétrico, buscou-se estimar os preços de gás natu-

ral que viabilizem um potencial de demanda termelétrica economicamente viável, assim 

como o volume dessa demanda. Por fim, foi proposto um plano de ação com medidas que 

contribuam para a ampliação da potencialidade das termelétricas no desenvolvimento do 

mercado de gás natural.

3.1/ IMPACTO DO PREÇO DO GÁS NATURAL NA COMPETITIVIDADE 
DAS TERMELÉTRICAS

Uma fonte de incerteza comum à estimativa de qualquer forma de demanda potencial 

é o preço do gás natural percebido por seu consumidor. Com base nos cenários elaborados 
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pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e pelo Ministério de Minas e  Energia (MME) 

no PDE 2029, foram estimados break-even points27 de preço do gás natural que viabili-

zem a competitividade da entrada de termelétricas a gás com suprimento do pré-sal na 

matriz elétrica.

Os estudos do PDE 2029 indicam patamares competitivos de penetração de nova 

capacidade de geração termelétrica com gás do pré-sal com base em diferentes valores 

de CVU, considerando cenários de preço do gás natural. De acordo com esses cálculos, 

dois valores de CVU foram obtidos, quais sejam, R$ 160,00/MWh e R$ 127,00/MWh, asso-

ciados, respectivamente, a preços de gás de US$ 4,00 por milhão de BTU e US$ 3,00 por 

milhão de BTU, sem impostos, na entrada da usina.

Com base nesses valores competitivos de CVU, o presente estudo atualizou os parâ-

metros28 de eficiência, custos, perdas e taxa de câmbio para estipular novos patamares de 

preço do gás natural que viabilizariam a entrada de novas termelétricas com maior infle-

xibilidade na matriz.

Esses valores, por sua vez, fundamentaram a criação de cenários para avaliar o impacto 

das alíquotas de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o preço 

do gás natural na entrada da termelétrica. Os cálculos do PDE 2029 consideraram a alíquota 

de 12% no cálculo dos CVUs. No presente estudo, dois cenários alternativos foram compu-

tados: um com alíquota de 20% e outro com alíquota zero.

A relevância dessa avaliação se justifica pelo fato de o ICMS, em muitos casos, se 

converter em um crédito tributário irrecuperável para termelétricas movidas a gás nacio-

nal, pois há o pagamento do tributo na entrada do insumo na usina, mas não na venda da 

energia elétrica, já que o ICMS da eletricidade incide somente sobre o consumidor final.

Alguns estados buscam neutralizar esse efeito do ICMS nas termelétricas, principalmente 

na parcela da energia elétrica vendida na própria unidade federativa, com a concessão de 

diferimento do pagamento do tributo na aquisição do insumo, uma vez que o tributo será 

recolhido na venda da eletricidade ao consumidor final. No entanto, o problema permanece 

na parcela da energia que é vendida a outros estados, pois, nesses casos, a inexigibilidade 

do ICMS seria suspensa, transformando-o em custo.

27  O break-even point é também conhecido como ponto de equilíbrio. Nesse caso, refere-se ao preço de gás natural 
que permite que os custos de geração termelétrica não ultrapassem o patamar necessário para a competitividade dessa 
fonte em comparação a outras fontes disponíveis.

28  Os cálculos foram feitos considerando uma taxa de câmbio de R$ 5,00/US$, eficiência das turbinas de 63%, custo 
de operação e manutenção (O&M) variável de US$ 3,50/MWh e 3,5% de perdas elétricas. Tomando-se os parâmetros 
levantados no diálogo com agentes de mercado, os valores de referência para a eficiência das turbinas, custo de O&M 
variável e perdas elétricas considerados nos melhores projetos se mostraram menos conservadores que os utilizados 
no planejamento. Mesmo o planejador, no próprio PDE 2029, sinaliza que poderiam ser feitas análises de sensibilidade 
com valores mais ousados que os tomados como referência.
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Ocorre ainda que, nos leilões de energia elétrica, não se define previamente a localidade 

para a qual será vendida a energia. Portanto, não se sabe se haverá diferimento do paga-

mento de ICMS. Assim, o gerador termelétrico não consegue refletir, na tarifa ofertada no 

leilão, o benefício do ICMS. Dessa forma, esse imposto acaba tendo impacto relevante na 

competitividade das empresas no leilão e no patamar de preço de gás natural que poderá 

ser recebido para assegurar a viabilidade dos projetos.

Como resultado das análises realizadas, foram encontrados os valores, apresentados 

na Tabela 7, referentes ao preço do gás natural, sem impostos, a ser recebido na entrada 

da usina. Os valores comparáveis aos do PDE 2029 são os relativos à alíquota de 12%.

Tabela 7 | Estimativas de preços de gás natural para viabilidade de projetos termelétricos

Alíquota ICMS Preço do gás natural sem impostos Preço do gás natural sem impostos

CVU R$ 160,00/MWh CVU R$ 127,00/MWh
20% 3,22 2,47

12% 3,58 2,75

0% 4,13 3,17

Fonte: Elaboração própria.

Os resultados encontrados indicam que a mudança do cenário econômico desde a 

elaboração do último PDE, que impactou significativamente o patamar do câmbio, implicou 

a necessidade de preços de gás natural ainda mais competitivos para que seja viabilizada a 

entrada de usinas termelétricas inflexíveis pelo mérito econômico, ainda que os parâmetros 

de eficiência e custos sejam mais otimistas que os utilizados nos estudos de planejamento.

3.2/ BALANÇO DE DEMANDA DO SISTEMA ELÉTRICO  
E CONSUMO ESTIMADO DE GÁS NATURAL

Com vistas a calcular o balanço de demanda de gás natural, os cenários de penetração 

obtidos como resultado pelo PDE 2029 foram utilizados como base para a determinação 

do potencial associado ao consumo termelétrico por usinas com despacho compulsório 

até 2029. Porém, foram levados em consideração os efeitos, sobre o setor elétrico resul-

tantes, da crise provocada pela pandemia de Covid-19 no ano de 2020.

Para tanto, os cadernos de demanda de energia (BRASIl, 2020a) e demanda de potência 

(BRASIL, 2020b), divulgados pela EPE como parte dos estudos para o novo Plano Decenal 

de Expansão de Energia 2030 (PDE 2030), foram aproveitados como insumos para a elabo-

ração de novas projeções de entrada de capacidade de geração termelétrica.

Na comparação entre as necessidades de potência adicional entre o PDE 2029 e o 

PDE 2030, percebe-se uma redução de 9 mil MW no ano de 2029 e uma postergação de 

dois anos do início da necessidade de nova potência no sistema, do ano de 2024 para o de 

2026, ainda com redução de seu valor, conforme mostra a Figura 8.
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Figura 8 | Comparação da necessidade de capacidade adicional no PDE 2029 e requisito do PDE 2030

Fonte: Brasil (2020a).

Com relação à demanda por energia, observa-se a previsão de deslocamento da curva 

de projeção de demanda com redução de 5,5 GW médios em 2020. Isso significa o retorno 

ao patamar de carga anterior a 2018, ou um retrocesso de mais de dois anos nos níveis de 

consumo do Sistema Interligado Nacional (SIN).

Figura 9 | SIN – Carga de energia (GW médio)

Fonte: Brasil (2020b).
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Baseado nessa redução de demanda dos requisitos do sistema antecipada pelos estu-

dos do PDE 2030, foi considerada uma postergação de dois anos nos cenários de oferta 

com entrada de novas termelétricas projetados pelo PDE 2029. No plano decenal de hori-

zonte até 2029, a penetração de usinas movidas a gás do pré-sal ficou entre 8 mil MW e 

11.500 MW no fim do período, para valores de CVU entre R$ 160,00/MWh e R$ 127,00/MWh, 

respectivamente. Com a aplicação da postergação, os novos valores de capacidade insta-

lada dessas termelétricas no horizonte até 2029 foram reduzidos à metade, conforme 

mostra a Figura 10.

Figura 10 | Potencial atualizado de novas termelétricas (MW)
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Fonte: Elaboração própria.

Com efeito, o consumo potencial de gás natural por termelétricas com 80% de 

despacho,29 considerando um fator de consumo de 4 milhões de m3 por dia para cada 1 

GW instalado, resultou em um intervalo entre 6,4 Mm3 e 8 milhões de m3 por dia no ano 

de 2028 e entre 12,8 milhões de m3 e 17,6 milhões de m3 por dia em 2029. A Figura 11 ilustra 

esse consumo potencial de gás natural por novas termelétricas com geração compulsória.

Contudo, o potencial de projetos que ainda buscam se viabilizar é muito superior ao 

potencial de demanda termelétrica inflexível economicamente viável, de acordo com o 

planejamento do setor elétrico, mesmo considerando-se preços de gás bastante compe-

titivos. A Figura 12 apresenta números relativos ao potencial de consumo de gás natural 

em projetos termelétricos candidatos nos últimos leilões e em busca de licenciamento 

ambiental apenas no estado do Rio de Janeiro, além do potencial calculado com base nos 

cenários do PDE 2029.

29  Os estudos do PDE 2029 resultaram em um fator de despacho de 80% para as termelétricas com gás do pré-sal nos 
cenários com preços de US$ 3,00 e US$ 4,00 por milhão de BTU.
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Figura 11 | Balanço da demanda potencial de GN (milhões de m3/dia)
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Fonte: Elaboração própria.

Figura 12 | Consumo potencial de GN em 2029 (milhões de m3/dia)
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Fonte: Elaboração própria.

Assim, embora tenha sido mapeado um volume relevante de projetos termelétricos 

com potencial de implantação nos próximos anos, sua efetivação em consumo real está 

condicionada a questões que vão além da decisão do próprio empreendedor, a saber: (i) os 

requisitos futuros de demanda do sistema elétrico; (ii) a competição entre distintas fontes 

potenciais de suprimento desses requisitos; e (iii) a vitória em um processo competitivo 

com outros projetos, inclusive os movidos a gás natural liquefeito (GNL).

Isto posto, pode-se concluir que a demanda termelétrica provavelmente não será 

a principal âncora para a decisão de investimentos em novas infraestruturas de escoa-

mento do gás natural do pré-sal. Ainda assim, poderá ter papel importante e complementar 

aos demais segmentos, com uma demanda potencial de gás natural por termelétri-

cas economicamente competitivas estimada em um intervalo entre 12,8 e 17,6 milhões 

de m3/dia até 2029.
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3.3/ MEDIDAS PARA AMPLIAÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO  
SETOR ELÉTRICO COM O MERCADO DE GÁS NATURAL

As recomendações a seguir resultaram da análise de aspectos suscitados nas discus-

sões com diversos agentes, entre os quais empreendedores de projetos termelétricos, 

produtores de óleo e gás (O&G), fornecedores de equipamentos, MME, EPE, Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e Agência Nacional de Energia 

Elétrica (Aneel). São iniciativas que buscam superar os entraves à maior competitividade 

da geração termelétrica acionada pelo gás natural associado em novos campos do pré-sal 

e, consequentemente, da viabilização de sua inserção na matriz elétrica brasileira.

Os principais pontos levantados foram divididos nos eixos a seguir:

Eixo 1 – Compatibilidade do desenvolvimento de novos campos com comprovação de 

reservas exigida para cadastro de usinas termelétricas nos leilões de energia.

Eixo 2 – Consideração do aspecto locacional dos projetos termelétricos em relação à 

carga do sistema.

Eixo 3 – Aumento do volume de contratação para aproveitamento do ganho de escala 

na redução dos custos de geração.

Eixo 4 – Limitação da inflexibilidade declarada pelas centrais termelétricas; e

Eixo 5 – Planejamento integrado dos setores elétrico e de gás natural.

A seguir, serão apresentadas propostas para cada um dos eixos abordados que aten-

dam ao propósito de desbloquear entraves para o segmento termelétrico movido pelo gás 

natural do pré-sal, o que permite revelar sua real competitividade, sem gerar impactos 

negativos no setor elétrico e nem onerar o consumidor de eletricidade, sempre obser-

vada a lógica da competição entre fontes de suprimento dos requisitos do sistema elétrico.

Eixo 1 – Compatibilidade do desenvolvimento de novos campos  
com comprovação de disponibilidade de combustível exigida para cadastro  
de usinas termelétricas nos leilões de energia

Atualmente, a regulamentação exige de uma termelétrica que busca se cadastrar em 

um leilão a comprovação de volumes de gás natural, considerando o horizonte de dez anos 

de geração de energia à potência disponível máxima. Essa comprovação está condicionada 

à apresentação de Reservas; e a classificação de um campo de óleo e gás como “Reserva” 

depende de sua declaração de comercialidade. No entanto, muitas vezes, a decisão sobre 

a declaração de comercialidade de um campo requer a existência de uma demanda firme 

para o consumo de gás natural, o que pode estar condicionado, justamente, ao sucesso de 

uma termelétrica em um leilão. O problema é que, sem a declaração, a usina não poderia 

sequer participar do certame.
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Proposta: flexibilizar as regras sobre comprovação de disponibilidade de combustível consi-

derando volumes em reservatórios que ainda não tiveram sua comercialidade declarada, 

concedendo um prazo (12 meses, por exemplo) às usinas que se sagrarem vencedoras de 

leilões, para que a comercialidade do campo fornecedor seja atestada.

Eixo 2 – Consideração do aspecto locacional dos projetos  

termelétricos em relação à carga do sistema

Um dos aspectos mais relevantes da energia termelétrica é a possibilidade de ser gerada 

próximo ao consumo. Essa característica das usinas térmicas pode permitir a menor utili-

zação dos recursos de transmissão, reduzindo perdas elétricas do sistema.

Entretanto, o aspecto locacional parece não ser devidamente valorizado e considerado 

um fator de decisão para os investimentos na expansão da geração no sistema elétrico. 

Como resultado, pode-se constatar a viabilização de novas usinas em pontos do sistema 

mais afastados dos maiores centros de consumo, que demandarão mais do sistema de 

transmissão, sem que esse fator tenha impactado sua competitividade no leilão.

Nesse sentido, propõe-se a atualização da metodologia de cálculo da Tarifa de Uso do 

Sistema de Transmissão (Tust), de modo a contemplar melhor o sinal locacional e redu-

zir a parcela selo. Dessa forma, a sinalização econômica resultante seria mais adequada, 

implicando maiores tarifas aos projetos que mais onerem o sistema de transmissão em 

decorrência de sua localização.

Tal proposta foi abordada na Consulta Pública 4/2018 da Aneel (ANEEL, 2018a). A 

Tust, atualmente, é calculada com base em uma metodologia tarifária que resulta em: 

(i) uma parcela locacional, que leva em consideração o quanto um gerador onera o 

sistema de transmissão; e (ii) uma parcela selo, que rateia os custos igualmente entre 

os usuários.

Na Nota Técnica 71/2018-SGT/Aneel, de 2 de abril de 2018 (ANEEL, 2018b), disponi-

bilizada pela agência para discussão na consulta pública, foram apresentadas propostas 

para intensificação do sinal locacional dos geradores, visto que hoje a proporção entre as 

parcelas selo e locacional é de 93% e 7%, respectivamente. Como resultado, atualmente, há 

pouca diferença entre as tarifas médias das unidades da federação. A partir das alterações 

propostas, os projetos nos estados com maior consumo passariam a ter tarifas menores, 

enquanto os geradores nos estados mais afastados dos centros de consumo pagarão uma 

Tust maior, ajustando a relação entre as parcelas selo e locacional.
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O avanço nesse caminho é de grande importância para o fornecimento da correta sina-

lização econômica da melhor localização dos novos empreendimentos de geração, levando 

a implantação de geradores a pontos que promovam maior eficiência ao sistema elétrico.

Proposta: atualizar a metodologia de cálculo da Tust, reduzindo o componente selo e contem-

plando melhor o efeito da localização dos projetos de geração no sistema para adequação 

da sinalização econômica.

Eixo 3 – Aumento do volume de contratação para aproveitamento  
do ganho de escala na redução dos custos de geração

A escala é um fator de competitividade significativo para projetos termelétricos. 

Portanto, um maior volume de contratação em um determinado leilão pode ajudar a viabili-

zar patamares de preços suficientemente baixos para alavancar a competitividade da fonte 

com maior nível de geração compulsória e permitir sua entrada por mérito econômico.

Entretanto, o cenário de oferta e demanda do sistema, aliado à atual regulação do 

setor, dificulta a contratação de termelétricas, sobretudo em larga escala. Usinas termelé-

tricas são a principal fonte de segurança de suprimento para o sistema, sendo viabilizadas 

por contratos de disponibilidade, na forma de um seguro para o setor, para serem despa-

chadas conforme a necessidade do operador. No entanto, sua contratação é feita quase 

exclusivamente no Ambiente de Contratação Regulada (ACR), o que significa que somente 

os consumidores cativos pagam por este seguro.

Essa situação contribui para que as tarifas de energia do ACR sejam superiores aos 

preços negociados no Ambiente de Contratação Livre (ACL), em que os consumidores livres 

podem adquirir sua energia. Essa dinâmica incentiva ainda mais a migração de consumido-

res potencialmente livres para o ACL, provocando elevação nas tarifas dos consumidores 

cativos, em um ciclo vicioso.

Por esse motivo, as distribuidoras estão cada vez menos dispostas a contratar novas 

termelétricas. Soma-se a isso a redução do consumo de energia, causada pela crise econô-

mica decorrente das medidas de combate à pandemia da Covid-19, que retirou mais de 5 GW 

médios da trajetória futura de crescimento da demanda elétrica nacional entre 2020 e 2024 

e provocou a sobrecontratação nas concessionárias de distribuição, com consequente redu-

ção das perspectivas de demanda para novos leilões de energia nos curto e médio prazos.

Propostas: (i) aumentar o horizonte de contratação de usinas termelétricas até o máximo 

previsto na legislação, com realização de leilões A-7 para contratação de termelétricas; (ii) acele-

rar a aprovação das propostas de modernização do setor elétrico, que tratam da separação da 

contratação de lastro e energia. Isso viabilizará o pagamento da segurança de suprimento por 

todos os consumidores (regulados e livres), aliviando o custo de um benefício sistêmico que 

atualmente é suportado apenas pelo mercado cativo.
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Eixo 4: Limitação da inflexibilidade declarada pelas centrais termelétricas

Este é um dos pontos mais sensíveis levantados pelos empreendedores de projetos 

termelétricos. As regras atuais dos leilões de contratação de energia termelétrica limitam a 

declaração de inflexibilidade a um teto de 50%. O argumento em favor do fim desse limite 

aponta que não seria possível assumir o risco de não ser despachado, pois o gás natural 

associado demanda um fluxo ininterrupto.

Dessa forma, nem mesmo atingindo um patamar de competitividade que justifique 

economicamente a entrada de termelétricas com despacho compulsório, esse investi-

mento seria viabilizado, em virtude do risco de haver momentos em que a usina não seja 

acionada e o consumo de gás natural seja interrompido.

Cumpre observar que, nessas situações, ainda existe a possibilidade de declaração de 

um CVU menor por parte da usina, de modo a propiciar um autodespacho, mantendo-se 

assim o fluxo de gás constante necessário. No entanto, a energia gerada nesses casos pode 

ser remunerada a valores insuficientes para arcar com os custos de operação.

Também é importante destacar os avanços conquistados pelo segmento nos últimos 

leilões, com a possibilidade de declarar a sazonalização da inflexibilidade mensalmente. 

Com isso, seria possível, no limite, garantir a cada mês a certeza de geração de 50% da 

garantia física da usina e, consequentemente, o fluxo de gás constante associado a essa 

parcela de energia. Em contrapartida, essa tática pode implicar menor competitividade 

para a energia gerada.

Outra possibilidade é a adoção de estratégias de contrassazonalização, alocando toda 

a inflexibilidade no período úmido, e deixando a parcela flexível no período seco, quando 

a probabilidade de despacho das térmicas é maior. Esse método pode tornar o projeto 

mais competitivo, porém não mitiga totalmente o risco de a usina não ser despachada 

em alguns momentos, fato que pode comprometer toda a cadeia de suprimento do gás 

natural. Esse risco de não ser despachado talvez não possa ser suportado pelos empreen-

dedores do setor de gás.

A solução para o problema seria o aumento do limite de inflexibilidade declarada, ou 

até mesmo sua extinção, permitindo térmicas com 100% de inflexibilidade. De fato, tal 

medida possibilitaria uma ampliação das alternativas de desenvolvimento dos modelos 

de negócios por parte dos agentes de mercado, contribuindo para a implementação de 

novos investimentos, por permitir a construção de propostas com níveis de flexibilidade 

que atendam a suas necessidades.

No entanto, é importante levar em conta que, conforme discutido anteriormente, 

termelétricas com despacho compulsório tendem a impor elevação do custo total aos consu-

midores mesmo em situações de elevado estresse da situação hidrológica. Isso significa 



58 // GÁS PARA O DESENVOLVIMENTO

que somente patamares significativamente competitivos do preço do gás e, consequente-

mente, do CVU e do Índice de Custo Benefício (ICB) dos empreendimentos podem justificar 

economicamente a existência da inflexibilidade.

Por isso, medidas a fim de aumentar o limite de declaração da inflexibilidade devem 

vir acompanhadas, necessariamente, de uma criteriosa avaliação da adequabilidade da 

atual metodologia de obtenção do ICB das usinas para a disputa dos leilões, com relação 

à correta sinalização econômica do trade-off entre flexibilidade e inflexibilidade, e even-

tual atualização da metodologia, caso necessário, baseada nos resultados da otimização 

econômica do planejamento da expansão.

Proposta: extinção da limitação da declaração de inflexibilidade para usinas, acompanhada 
de avaliação da metodologia de cálculo do ICB para garantir que esteja adequadamente 
refletida a sinalização econômica da relação custo-benefício entre a inflexibilidade e a 
flexibilidade operativa das termelétricas contratadas.

Eixo 5 – Planejamento integrado dos setores elétrico e de gás natural

A maior integração no planejamento dos setores de gás natural e eletricidade pode-

ria revelar externalidades positivas, advindas da sinergia entre eles, na busca por um 

ótimo global.

Com esse exercício, seria possível alocar melhor os custos e riscos assumidos por cada 

agente nas cadeias de produção e consumo do gás e da energia elétrica. Para tanto, seria 

necessário o desenvolvimento de ferramentas de modelagem e otimização que levem em 

conta as duas cadeias de forma integrada no planejamento da expansão de termelétricas, 

malha de gasodutos e da rede de transmissão de energia elétrica.

Proposta: adoção de ferramenta integrada de otimização no planejamento da expansão 

dos setores de gás e energia elétrica.
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// CAPÍTULO 4

VEÍCULOS PESADOS 
MOVIDOS A GÁS 

NATURAL VEICULAR (GNV)
O relatório Gás para o Desenvolvimento (BNDES, 2020) examinou os múltiplos aspec-

tos do mercado de gás natural e, em particular, adentrou os limites e as possibilidades do 

uso do GNV em veículos pesados, tendo como base o diálogo com importantes agentes 

de mercado. 

Depois de lançar o relatório, a iniciativa focaliza as perspectivas de dinamização desse 

mercado ainda incipiente, revisitando os gargalos já identificados com um grupo mais amplo 

de stakeholders responsáveis pela tomada de decisão de investimento nos segmentos de 

transporte de carga e passageiros. Dessa forma, foi possível analisar o potencial de adoção 

de veículos pesados a gás natural e mapear projetos em desenvolvimento.

4.1/ O GÁS NATURAL COMO ENERGIA DE TRANSIÇÃO

4.1.1/ O papel do gás na economia de baixo carbono

O transporte rodoviário em veículos pesados se consolidou em torno do uso do diesel, 

e todas as partes relacionadas ao negócio se aperfeiçoaram para extrair a maior eficiên-

cia dessa tecnologia. Hoje, os veículos convencionais têm alto desempenho, baixo custo, 

manutenção simples, alta confiabilidade e preservam o valor de revenda ao longo de sua 

vida útil. O uso em larga escala do diesel, por um longo período, construiu uma cadeia 

custo-eficiente, o que inibe a atratividade de combustíveis alternativos. No entanto, 

suas externalidades ambientais negativas são significativas, em que pesem o avanço das 

regulamentações sobre emissões de veículos e, também, as atividades de pesquisa e desen-

volvimento (P&D) realizadas pela indústria.

O transporte é responsável por aproximadamente 23% das emissões globais de dióxido 

de carbono (CO2) relacionadas à produção de energia (SIMS et al., 2014). Logo, sua descar-

bonização pode ser relevante para a agenda de redução de gases de efeito estufa adotada 

por diversos países. No Brasil, o diesel é responsável por 49% das emissões de CO2 do 

transporte, à frente da gasolina (33%), do etanol (14%), do biodiesel (2%) e do gás natu-
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ral veicular (GNV) (2%). Quando se trata de poluentes de efeito local, a contribuição do 

diesel é ainda mais manifesta: 96% das emissões de material particulado – um dos princi-

pais responsáveis pela poluição do ar – no transporte rodoviário se origina nos motores 

a diesel (BRASIL, 2013). O efeito é diretamente observado na saúde pública. A poluição do 

ar é responsável por 51 mil mortes no Brasil anualmente (OPAS/OMS Brasil, 2018 apud 

ANDRÉ et al., 2018). Ademais, é relacionada ao maior risco de arritmias e infarto agudo do 

miocárdio; bronquite crônica e asma; obesidade; diabetes; depressão; e câncer de pulmão 

e bexiga (WHO, 2006; POPE; DOCKERY, 2006 apud ANDRÉ et al., 2018). É responsável, 

ainda, por 35% das mortes por doenças respiratórias, 15% das doenças cerebrovascula-

res, 44% das doenças do coração e de 6% de câncer de pulmão (OPAS/OMS, 2016 apud 

ANDRÉ et al., 2018).

O gás natural é uma fonte energética relevante para a transição rumo a uma econo-

mia de baixo carbono. Trata-se de um combustível disponível a preço acessível e menos 

poluente que o diesel. Sua maior adoção pode oferecer benefícios ao meio ambiente e à 

saúde pública, especialmente em ambientes urbanos de grande concentração. Em compa-

ração com os veículos a diesel, os veículos movidos a gás natural emitem até 85% menos 

poluentes tóxicos e podem gerar uma redução de 10% nas emissões de gases de efeito 

estufa (MOUETTE et al., 2019).

4.1.2/ A miríade de modernas tecnologias  
automotivas e a importância do GNV

O futuro do setor automotivo está em construção. Diversas novas soluções despontam 

como promissoras, mas apresentam incertezas quanto ao ritmo da mudança. Por um lado, 

o setor automotivo é tradicionalmente conectado à utilização de combustível fóssil; por 

outro, as empresas optam por estratégias globais distintas e investem em um conjunto de 

tecnologias alternativas. É provável, então, que tecnologias tradicionais convivam com as 

opções alternativas, em uma evolução gradativa rumo a soluções mais eficientes e limpas. 

Em um cenário gradualista, em que há diversidade de estratégias empresariais e tecno-

logias concorrentes, mas se desconhece qual será a predominante, existe espaço para 

caminhos bem-sucedidos como o do gás natural, elemento de transição para uma econo-

mia de baixo carbono.

A Figura 13 ilustra conceitualmente o posicionamento do gás natural comparativa-

mente à tecnologia dominante (diesel) e à fronteira tecnológica mais próxima (elétricos a 

bateria). As três primeiras dimensões (material particulado, dióxido de carbono e ruído), 

que levam em conta os impactos ambientais, dão vantagem aos elétricos. Em contrapar-

tida, pendem para o diesel as variáveis seguintes (custo, maturidade tecnológica e mercado 

secundário), que impactam financeiramente o negócio em virtude da facilidade de manu-

tenção e operação, financiabilidade da aquisição e revenda do veículo, entre outras. A 
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decisão pelo gás natural pode ser considerada um caminho intermediário, tanto do ponto 

de vista ambiental quanto financeiro, entre o diesel e o elétrico, reforçando sua importân-

cia na transição energética.

Figura 13 | Diagrama conceitual de comparação das diferentes tecnologias

Vantagens Diesel GNV Elétrico

Ambientais Menor emissão de material particulado • ••• •••

Menor emissão de CO2 • •• •••

Menor emissão de ruídos • •• •••

Financeiras Menor custo de aquisição ••• •• •

Maturidade tecnológica ••• •• •

Mercado desenvolvido ••• • •

Fonte: Elaboração própria.

4.1.3/ Desafios e oportunidades

O relatório Gás para o Desenvolvimento (BNDES, 2020) destacou que a tecnologia de 

motorização a gás é dominada mundialmente. Os fabricantes de veículos pesados presen-

tes no Brasil são líderes globais do setor e vendem seus produtos nos principais mercados. 

Do ponto de vista tecnológico, há competência técnica para a fabricação desses veículos, 

e empresas estão empreendendo esforços de produção local. Entretanto, a infraestrutura 

disponível e o valor de revenda são alguns dos obstáculos à adoção dos veículos movidos a 

gás. Tais desafios apontam que o caminho mais provável é sua inserção paulatina na matriz 

veicular, com adoção preliminar em segmentos nos quais as vantagens do gás natural se 

apresentem de forma mais imediata.

Pelos fatores mencionados, as operações que aparentemente geram o melhor ganho 

comparativo para o gás são aquelas de uso intensivo, por exemplo, com veículos de grande 

porte e alta velocidade, o que faz dos corredores de ônibus de alto carregamento – como 

o Bus Rapid Transit (BRT) e faixas exclusivas – boas opções para projetos-piloto. Em regi-

mes assim, o peso do combustível no custo operacional é maior. Logo, o menor preço do 

GNV em relação ao diesel pode compensar o investimento em veículos e em infraestrutura 

de abastecimento. Ademais, os ônibus articulados, comuns em corredores, não costumam 

ser revendidos, logo, a falta de um mercado secundário para os ônibus a gás deixa de ser 

uma desvantagem nesses casos.

No caso do transporte de cargas, a decisão sobre a adoção de uma nova tecnologia 

cabe, principalmente, ao embarcador e seus prestadores de serviços, os transportadores 

e os operadores logísticos. Com os obstáculos a serem superados, como o maior total cost 
of ownership (TCO, em português, custo total de propriedade) do veículo a gás, a escassez 

de oferta de marcas e modelos de caminhões movidos a GNV e a carência de infraestru-

tura de abastecimento, é provável que a evolução desse mercado se inicie na forma de 
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nichos, contemplando inicialmente as empresas com acesso à fonte própria do gás (biome-

tano) e aquelas que perseguem metas de sustentabilidade ambiental. Como será abordado 

adiante neste relatório, com o barateamento do combustível, a adoção deverá se expan-

dir em seguida para a distribuição urbana nas cidades e, depois, para corredores azuis.

4.2/ GNV NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

4.2.1/ Especificidades do segmento de transporte 
urbano coletivo de passageiros

c/ Setor regulado permite indução tecnológica

O transporte das pessoas no meio urbano é um serviço essencial do qual depende o 

funcionamento de diversas atividades. Portanto, a administração pública local figura como 

responsável pela prestação – direta ou indireta – do serviço, o qual é regulado de acordo 

com o interesse público. O poder de regulação permite ao gestor estimular tecnologias 

desejadas, por exemplo, uma mais benéfica à saúde pública e ao meio ambiente, desde 

que a delegação do serviço esteja formalmente constituída. Grande parte dos serviços está 

regularizada, porém, em 19% dos municípios respondentes à Pesquisa Nacional de Mobi-

lidade Urbana 2018 (Pemob 2018) (BRASIL, 2019a),30 o serviço ainda não é licitado, apesar 

da exigência da Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei 12.587/2012).

d/ Custeio do setor

Os operadores privados são remunerados por uma tarifa calculada com base nos 

custos do sistema, que periodicamente é revista para reequilibrar o contrato. A tarifa de 

remuneração pode ser diferente da tarifa paga pela população (tarifa pública). Desvincu-

lar a tarifa pública da tarifa de remuneração tem a vantagem de possibilitar políticas que 

diminuam o preço cobrado do usuário. Em todo caso, qualquer melhoria do serviço que 

acarrete aumento de custo será necessariamente coberta ou por reajuste tarifário ou por 

subsídio. Apesar de ser regra em países avançados, o subsídio ao transporte público no 

Brasil é raridade. O caso mais notável é o de São Paulo, que arca anualmente com R$ 3,10 

bilhões do custo total de R$ 8,60 bilhões do sistema municipal de ônibus (SPTRANS, 2019).

e/ Tamanho do mercado

Cabe destacar a dimensão do mercado de ônibus vis-à-vis aos demais segmentos 

automotivos. Nos anos recentes, são vendidos de 15 mil a 20 mil novos ônibus por ano – 

praticamente todos movidos a diesel (ANFAVEA, 2020). A frota brasileira possui 59 milhões 

30  A Pemob de 2018 abrangeu os 112 municípios com mais de 250 mil habitantes, dos quais, 52 responderam à pesquisa.
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de veículos, sendo 2 milhões de caminhões e 391 mil ônibus (SINDIPEÇAS, 2020). A parcela 

dessa frota alocada no serviço de transporte público de caráter urbano (municipal ou metro-

politano) é estimada em 116.942 veículos (ANTP, 2020).31 Eles são pouco numerosos, mas 

muito intensivos, pois transportam 41% dos usuários de veículos automotores, ou 24% do 

total, se forem incluídos os pedestres e demais modalidades não motorizadas (ANTP, 2020).

Gráfico 9 | Distribuição percentual das viagens urbanas por modo de transporte (2018)
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Fonte: ANTP (2020).

Convém assinalar que usualmente a penetração de novas tecnologias no setor veicu-

lar ocorre de forma gradual. Nesse sentido, o Gás para o Desenvolvimento (BNDES, 2020) 

apresentou um exercício hipotético sobre a substituição do diesel pelo GNV em 10% da frota 

das 17 capitais nacionais providas de gás. Os ônibus urbanos consomem anualmente cerca 

de 7 milhões de m3 de diesel. Tal migração implicaria deslocamento de 0,2 milhão de m3 

de diesel para um consumo adicional de 209 milhões de m3 de GNV. O valor é representa-

tivo em relação aos cerca de 2 bilhões de m3 de gás natural que hoje são consumidos pelos 

veículos leves no Brasil (EPE, 2019), embora inferior ao esperado em outros segmentos 

industriais – como o presente relatório bem explicita. Entretanto, o avanço dessa agenda 

se faz importante, considerando tanto o aspecto de geração de demanda pelo gás natural 

brasileiro quanto os benefícios que podem ser auferidos, relacionados ao meio ambiente 

e à saúde pública.

31  O Sistema de Informações da Mobilidade Urbana da Associação Nacional de Transportes Públicos considera os mu-
nicípios com mais de sessenta mil habitantes.
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f/ Situação econômica do setor

Há anos o transporte público brasileiro se encontra em crise e vem enfrentando desa-

fios relacionados a sua qualidade e ao peso no orçamento das famílias. Além disso, como 

grande parte dos entes públicos também registra fragilidade fiscal, não havia condições para 

auxílio público via aporte de recursos. Como resultado, a competitividade dos ônibus em 

relação a outros modos de transporte vem sendo comprometida, e o número de passagei-

ros transportados diminuiu consistentemente, retroalimentando o problema. Tal situação 

é tema constante dos debates na área, que invariavelmente apontam para questões estru-

turais de planejamento, transparência, governança e custeio.

g/ Impacto da Covid-19

Com a pandemia da Covid-19, o fluxo de passageiros do já combalido transporte 

público foi fortemente reduzido. A intensidade e a velocidade da queda, assim como a lenta 

recuperação, são inéditas nesse segmento. Segundo dados divulgados por suas entida-

des representativas, a demanda dos ônibus despencou em todo o país em março de 2020, 

quando esteve em seu nível mais baixo, com uma queda de 80% no movimento diário 

de passageiros. Além disso, a retomada ainda vem ocorrendo de forma muito lenta. Por 

exemplo, em agosto de 2020, a redução no movimento diário ainda era de 52,6% em rela-

ção ao patamar pré-pandemia. Mesmo com os fortes ajustes feitos para adequar a oferta 

à demanda, que contribuíram para encerrar milhares de postos de trabalho, as operado-

ras estimam perdas de R$ 5,5 bilhões no período de março a agosto. Até o fim do ano de 

2020, estima-se que o prejuízo total poderá ser de R$ 8,79 bilhões (NTU, 2020).

Gráfico 10 | Redução das viagens realizadas por passageiros
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4.2.2/ Mapeamento de oportunidades no segmento 

O gás natural representa uma grande oportunidade de formação de uma matriz de 

transporte urbano mais limpa. Embora a situação do setor, agravada pela pandemia, não 

possa ser desconsiderada quando se analisam as possibilidades de implantação de proje-

tos de adoção de veículos de fontes alternativas, cabe ressaltar que, para os entes públicos 

em geral, novos contratos de concessão de ônibus podem ser um caminho para a solu-

ção de problemas comuns aos sistemas. Com a licitação, o gestor público tem a chance de 

aperfeiçoar suas redes e obter ganhos de eficiência, que podem ser redirecionados para 

o aumento da qualidade, como a redução de emissões. Logo, o custo total do sistema não 

necessariamente aumenta e pode ser calibrado para ser suportado pela tarifa e/ou subsídios. 

Assim, a avaliação das especificidades de suas localidades e dos modelos possíveis 

para a implementação de redução progressiva de emissões no transporte urbano pode 

contribuir para o desenvolvimento, por parte do gestor público, de iniciativas em prol da 

sustentabilidade. Nesse sentido, o relatório em tela aborda dois exemplos de iniciativas 

de adoção de ônibus a gás natural em curso, que podem servir de referência para outros 

estados e municípios. 

Os casos aqui apresentados se referem ao Espírito Santo, como possibilidade de apli-

cação em curto prazo, e ao Rio de Janeiro, com impacto no médio prazo. Trata-se de 

iniciativas voltadas às linhas intermunicipais de características urbanas que atendem prin-

cipalmente às regiões metropolitanas, como apresentado a seguir.

a/ Possibilidades de curto prazo

O caso do Espírito Santo é um exemplo de inserção de nova tecnologia durante a 

vigência do contrato de concessão do serviço de transporte público. A experiência pode 

elucidar possibilidades que se abrem no curto prazo para outros entes públicos.

//� A opção pelo GNV na renovação de frotas

A redução de emissões do transporte público é um dos objetivos do estado do Espírito 

Santo e de sua Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi). No entanto, as alterna-

tivas aos veículos a diesel ainda geram incertezas. Estudos feitos pela Semobi mostraram 

que os ônibus elétricos, por exemplo, exigem um investimento inicial mais alto e susci-

tam dúvidas quanto ao abastecimento e duração das baterias, enquanto os movidos a gás 

natural se mostraram mais acessíveis. O estado pretende aproveitar a janela de oportuni-

dade que se abre, quando se atinge o prazo de renovação da frota programada em contrato, 

para inserir tecnologias limpas. Este foi o caso do sistema da Grande Vitória, que apontava 

a necessidade de substituição de parte dos ônibus articulados em 2020 e 2021. Aprovei-

tou-se a ocasião para iniciar um projeto de redução das emissões por meio de um piloto 

com uso do GNV.
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//� “Modelo de negócio” e ilhas de abastecimento

Em um primeiro momento, 20 ônibus articulados antigos movidos a diesel serão subs-

tituídos por ônibus a GNV do modelo disponível no mercado brasileiro: padron de 15 m 

Euro VI. Como o padron é mais barato do que o articulado, a substituição é vantajosa, 

mesmo considerando os ajustes necessários na operação de um veículo de menor porte. 

Segundo o formato adotado, são as empresas que adquirem os veículos, mas é o estado 

que fica responsável por fornecer a nova infraestrutura de abastecimento. Tal iniciativa 

desonera as operadoras dos gastos com adaptação das garagens, o que envolveria a aquisi-

ção de compressores de alta vazão, construção de ramal de GNV específico e com pressão 

adequada ao volume de combustível necessário, entre outros. Assim, confere-se um estí-

mulo adicional à adoção dessa tecnologia.

//� Escalonamento e futuras replicações

A aquisição de um pequeno lote de veículos movidos a gás natural é uma oportuni-

dade para novos atores examinarem a tecnologia e realizarem uma progressiva inserção 

desses veículos no mercado. A confirmação do bom desempenho operacional com custos 

competitivos e redução de emissões será fundamental para eventuais ampliações de frota. 

Segundo a Semobi, é possível substituir de 600 a 700 ônibus de seus corredores tron-

cais. A substituição não está necessariamente limitada aos corredores, que favorecem o 

uso do gás, podendo ocorrer também nas linhas alimentadoras, que utilizam ônibus de 

menor porte. Nesse caso, a diferença de custo poderá ser reequilibrada via contrato pelo 

estado, que já subsidia cerca de 25% do custo do sistema. Trata-se de um exemplo que 

pode ser instrutivo e inspirar entes com características semelhantes a, oportunamente, 

replicar a iniciativa.

b/ Possibilidades de médio prazo

No caso do estado do Rio de Janeiro, o estímulo à utilização de energia mais limpa 

deverá se iniciar com a licitação das linhas de ônibus existentes, com impacto previsto no 

médio prazo. 

//� Prazo para concessão das linhas intermunicipais

O estado do Rio de Janeiro é um dos mais populosos do Brasil e conta com uma das 

maiores frotas de ônibus do país, que ainda não se encontra licitada. Segundo informações 

da Secretaria de Estado de Transportes (Setrans), estima-se que um montante de cerca de 

8 mil ônibus seja licitado pelo estado ao longo dos anos de 2021 e 2022.

//� Avaliação geral das tecnologias alternativas

Assim como no caso do estado do Espírito Santo, a Setrans avalia com ceticismo a 

capacidade de o Rio de Janeiro e outros entes eletrificarem suas frotas de ônibus em um 
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curto período. Considerando a presença majoritária de veículos movidos a diesel e a grande 

oferta de gás natural no estado, acredita-se que há espaço para introduzir gradualmente 

ônibus movidos a gás natural na frota estadual. No entendimento da Setrans, o ônibus a 

gás natural é uma etapa de transição que deveria anteceder a eletrificação.

//� Trecho piloto potencial

A Setrans elaborou uma proposta preliminar visando o uso massivo de GNV no transporte 

coletivo intermunicipal do Rio de Janeiro, aplicável em corredores piloto. Nesse desenho, 

consta o BRT Transbrasil, em construção pelo município do Rio de Janeiro e considerado 

o trecho de maior potencial. Trata-se de um empreendimento de mobilidade urbana na 

principal via de integração metropolitana. Por ela, trafegam diversos ônibus municipais e 

intermunicipais de caráter urbano, que contribuem para a severa poluição do ar no local. 

A via é parte da BR-101, de propriedade da União e gerida pelo município, mas os termi-

nais do projeto se situam em terrenos cedidos pela União ou de propriedade do estado. 

Por esses motivos, a parceria entre estado e município é benéfica para ambos.

//� Cenários

Podem ser elencados dois cenários preliminares para uma eventual implantação de 

ônibus a gás natural. No primeiro, concentrado no BRT Transbrasil, estima-se um montante 

de 200 a 300 articulados a gás. Assim como no caso do Espírito Santo, projeta-se que o 

abastecimento dos veículos se dê por meio de ilhas compartilhadas, localizadas em garagens 

anexas aos terminais e que o investimento conte com o apoio da empresa distribuidora de 

gás. Dessa forma, seriam eliminadas quilometragens ociosas e, consequentemente, redu-

zidos os custos operacionais. No segundo cenário, mais amplo, contemplando também o 

interior do estado, estima-se a adição de 250 veículos.

c/ Perspectivas de novas licitações

Vale lembrar que, em geral, não existem impeditivos para a inclusão de tecnologias 

novas nas concessões que já estão em vigor. Porém, os prazos de encerramento dos atuais 

contratos podem representar oportunidades para se remodelar a forma de remuneração, 

ao considerar ônibus limpos, favorecendo sua adoção. Cabe ressaltar que, na dinâmica 

de mercado atual, os ônibus novos são comumente adquiridos nas grandes cidades e, em 

seguida, revendidos para as cidades menores. 

A fim de dimensionar os sistemas a serem licitados, foi feito um levantamento de 

dados da Pesquisa Nacional de Mobilidade Urbana 2019 (Pemob 2019) (BRASIL, 2019b; 

2019c),32 complementados por informações da Associação Nacional de Transportes  Públicos 

32  A Pemob de 2019 abrangeu os 112 municípios com mais de 250 mil habitantes, dos quais 64 responderam à pesquisa; 
entre os estados, foram obtidas 12 respostas.
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(ANTP, 2014) e de sites oficiais, que mostram uma frota de 63.109 ônibus nos serviços muni-

cipais e intermunicipais das regiões metropolitanas abastecidas por gás natural. Desse 

total, os sistemas que contam atualmente com 18.735 ônibus devem ser licitados até 2025, 

como pode ser visto no Gráfico 11.

Gráfico 11 | Perspectivas de licitações nas regiões metropolitanas abastecidas por  

redes de gás por número de veículos e ano de encerramento da concessão
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Fonte: Elaboração própria.

Nota-se que um quantitativo equivalente a cerca de 20% da frota deverá ser lici-

tado nos próximos cinco anos. Assim, embora mais pulverizado que outras demandas, o 

mercado de transporte de passageiros oferece oportunidades relevantes para adoção de 

veículos a gás no curto prazo.

4.3/ GNV NO TRANSPORTE DE CARGAS

4.3.1/ Principais gargalos na adoção do GNV no transporte de cargas

Com o objetivo de aprofundar os desafios e as oportunidades identificados no relató-

rio Gás para o Desenvolvimento (BNDES, 2020) em relação ao transporte de cargas, foram 

entrevistados executivos de 21 empresas e entidades de classe,33 representando os diversos 

stakeholders que atuam nos mercados de transporte de cargas e provedores de soluções 

para o abastecimento em GNV. Nesse conjunto, podem ser citados embarcadores, opera-

dores logísticos (OL) e transportadores, montadoras de caminhões, concessionárias de 

gás canalizado, fornecedoras de gás liquefeito, transportadoras de combustíveis, fornece-

33 Por ordem alfabética e de forma abreviada: Abegás, Abralog (com participação das empresas BBM, Fedex, Mansev, 
Martin Brower, Mercado Livre e Solística) Alliance GNLog, Aspro, Bosch, Comgás, Convergás, Golar, Grupo Ultra, Grupo 
CNH (Iveco), JSL, Naturgy, PLVB, Raízen e Scania.
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dores de equipamentos para abastecimento e de equipamentos de conversão de motores 

para a tecnologia diesel-gás.

Os principais gargalos identificados podem ser organizados em três grupos, conforme 

o segmento a que se referem:

Figura 14 | Síntese dos principais gargalos identificados
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Fonte: Elaboração própria.

a/ TCO para veículos movidos a gás 

Para os embarcadores, operadores logísticos e transportadores, a decisão sobre a 

mudança do caminhão movido a diesel para outro movido a GNV recai fundamentalmente 

na comparação de custos, seja um custo tangível de propriedade e operação, seja mensu-

rado de forma mais ampla, incorporando externalidades como a sustentabilidade ambiental, 

de mais difícil contabilização.

Na composição do custo tangível, usualmente emprega-se o custo total de proprie-

dade, em cuja metodologia são considerados todos os custos e valores associados ao ciclo 

de vida do veículo, a fim de avaliar sua competitividade econômica. Assim, são computados 

os valores de compra e de revenda e os custos de manutenção, combustível e finan-

ciamento, entre outros. Ressalta-se que é comum o uso do TCO na comparação entre 

tecnologias alternativas.

O custo de aquisição de um caminhão movido a GNV – particularmente a gás natural 

comprimido (GNC), que é o único produto nacional oferecido no mercado –, é cerca de 30% 

superior em comparação a um caminhão com as mesmas características movido a diesel.34 

34  A partir de 2023, todos os  caminhões a diesel devem ser produzidos com a tecnologia Proconve P8, o equivalente 
ao Euro 6, que encarecerá o produto. Mesmo assim, estima-se que o motor GNV continuará sendo um pouco mais caro 
que o equivalente a diesel, porém, ainda com menores taxas de emissões.
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Não existe atualmente no país a oferta de caminhões movidos a GNL, porém, é espe-

rado que seu custo, comparado a um equivalente a GNC, seja ainda maior, uma vez que 

incorpora um componente destinado à gaseificação do combustível antes de sua inje-

ção no motor e exige a presença de um tanque que suporte maior pressão, com dupla 

camada de aço.

Pelo lado da revenda, o mercado de caminhões usados movidos a GNV é ainda inexis-

tente. Portanto, até que esteja consolidado e que haja demandantes para esse produto, 

estima-se um deságio considerável. Um operador logístico tipicamente adquire um caminhão 

novo e o utiliza por um período de três a cinco anos, repassando-o ao mercado secundá-

rio, denominado de seminovos. Normalmente um contrato de um operador logístico dura 

em média dois anos, inviabilizando a amortização do ativo nesse período, caso não tenha 

a revenda garantida e o preço competitivo no mercado secundário.

Quanto ao custo de operação, a diferença principal entre um modelo movido a GNV 

e outro movido a diesel reside no custo do combustível em relação ao desempenho do 

veículo. Nesse sentido, já há exemplos positivos no mercado, como no caso da Pepsico, 

que adquiriu 18 caminhões da Scania movidos a GNV e confirma uma economia de 17% no 

custo com combustível comparado a um modelo equivalente a diesel (PEPSICO..., 2020). 

Outra experiência é a relatada pela Citrosuco que, no circuito entre Matão e Santos, obteve 

redução média de 15% no custo por quilômetro (SCANIA..., 2019). 

Embora o baixo preço do combustível já seja importante para suavizar o operational 

expenditure (Opex) e contrabalançar o capital expenditure (Capex) investido, uma redu-

ção maior do preço do gás pode causar impactos relevantes na redução do TCO. Diversos 

entrevistados afirmaram que um custo na bomba do GNV da ordem de 70% do preço do 

diesel poderia impulsionar a migração para esse combustível, caso outros limitadores 

sejam superados.

A formação de um mercado aberto, dinâmico e líquido tem o potencial de promover 

o que se denomina “choque de oferta”, atraindo investimentos, incentivando a concorrên-

cia no setor e derrubando o preço do combustível.

Ainda no escopo de custo do combustível, no caso de o frotista possuir fonte própria 

de gás, como é o caso das usinas de cana de açúcar, empresas coletoras de lixo com acesso 

a aterros sanitários e outras companhias que processam biomassa, esse custo pode cair 

substancialmente, incentivando a substituição da frota pelo motor a gás (utilizando biome-

tano), com um payback do investimento mais rápido.

Quanto à manutenção, o custo para um motor a GNV é menor do que para um seme-

lhante a diesel, principalmente por queimar um combustível mais limpo. Cabe lembrar 

ainda que os motores dispõem de tecnologias diferentes, uma vez que o caminhão a GNV 
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opera em ciclo Otto. Para o caminhão movido a GNL, o componente adicional de gaseifi-

cação prévia do combustível pode encarecer ligeiramente o custo de manutenção. 

Portanto, para embarcadores, operadores logísticos e transportadores, o principal 

gargalo a ser vencido se resume ao maior TCO dos modelos GNV (sejam GNC ou GNL) 

em comparação ao diesel. Em suma, o retorno do investimento em menor prazo pode ser 

obtido mediante a diminuição do custo de aquisição do caminhão GNV, o desenvolvimento 

de um mercado secundário para a recolocação do caminhão usado e a redução do preço 

do gás a um valor menor do que 70% do preço do diesel.

b/ Oferta de veículos: restrição de marcas e modelos e dificuldade  
de homologação da tecnologia dual fuel

Tratando dos fabricantes e montadores de caminhões e componentes para motoriza-

ção a GNV, pode-se afirmar que o mercado ainda está em formação, embora a tecnologia 

já seja dominada. 

Atualmente, existe apenas uma montadora de caminhões GNV no mercado brasi-

leiro, a Scania, que oferece configurações com motores de nove e 13 litros, disponíveis 

em chassis rígidos e em cavalos mecânicos. Outra montadora interessada em atuar no 

mercado de GNV é a Iveco (RAMOS, 2020), já com produção dessa motorização na América 

do Sul (Argentina).

Já a produção de caminhões movidos a GNL não está sequer homologada. Ademais, em 

localizações com clima mais quente (ou com temperatura mais alta), pode haver perdas de 

10% a 15% de metano nas fases de regaseificação do combustível, bem como nos tanques, 

como forma de aliviar a pressão. Apesar disso, o caminhão a GNL tem como grande vanta-

gem a maior autonomia que pode atingir 1.600 km, enquanto um equivalente a GNC pode 

rodar continuamente por até 500 km.

Portanto, um gargalo identificado é a oferta restrita de marcas e modelos que tenham 

potencial de atuação nos segmentos de curta, média e longa distância.

Outra restrição, pelo lado da oferta de veículos, é a ausência de normativo para a 

homologação de veículos pesados com tecnologia dual fuel (também conhecido como 

diesel-gás),35 que poderia provocar um importante impulso na adoção do GNV no país.

No Brasil, cerca de 100 mil caminhões novos são licenciados anualmente (ANFAVEA, 

2020), enquanto a frota total de caminhões é da ordem de 2 milhões (SINDIPEÇAS, 2020). A 

35  No passado, a Bosch desenvolveu a tecnologia e realizou diversos testes, porém suspendeu o projeto por questões 
regulatórias. A solução consiste na  injeção de gás em um motor originalmente concebido para operar a diesel, pas-
sando assim a utilizar os dois combustíveis. Outra empresa com capacidade de fornecer a solução é a Convergás, uma 
companhia nacional com experiência na conversão de veículos pesados para GNV e na adoção da tecnologia diesel-gás.
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homologação dessa tecnologia tem potencial para atingir não apenas o mercado de novos 

caminhões, mas também o de usados, que tem maior escala. 

Atualmente, o módulo eletrônico que comanda a injeção do gás nos motores diesel-

-gás é importado, podendo ser nacionalizado caso se opte pela adoção dessa tecnologia. 

Por fim, cabe comentar que a adoção dessa tecnologia diesel-gás, bem como a adaptação 

de caminhões usados, deverá vir acompanhada da capacitação de profissionais e oficinas 

para a realização da conversão do motor com segurança e garantia.

c/ Provisão de infraestrutura de abastecimento

Os gargalos relativos à infraestrutura de abastecimento dizem respeito à cadeia de 

distribuição do gás natural, à rede de postos de abastecimento de GNV e aos equipamen-

tos desses postos (compressores, dispensers etc.).

Atualmente, há cerca de 1.700 postos com fornecimento de GNV no país, a maioria nos 

centros urbanos, com maior concentração nas capitais das regiões Sul, Sudeste e Nordeste. 

Por outro lado, poucas são as rodovias ligando estas e outras cidades supridas com uma 

rede de abastecimento, conforme ilustrado na Figura 15, o que configura um importante 

gargalo na disseminação do uso de gás natural pelos caminhões.

Figura 15 | Distribuição dos postos GNV e densidade de tráfego de caminhões nas rodovias brasileiras

Fontes:  Disponível em: https://www.google.com/maps/d/viewer?msa=0&showlabs=1&mid=1b08e875BIpSplmaFEfTt
Z92mxCg&ll=-18.426931026041647%2C-47.40356649999998&z=4; e FDC (2018).

Contudo, não bastam postos fornecendo gás natural: são necessárias baias exclusi-

vas para abastecimento para caminhões, dotadas de dispensers, compressores e painéis 

de controle adequados que propiciem um abastecimento ágil, uma vez que os tanques dos 
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caminhões são consideravelmente maiores do que os dos automóveis, e o tempo que o 

veículo permanece parado para abastecer resulta em perda de rentabilidade. Nos postos 

de cidades e subúrbios, seria também necessária a adaptação arquitetônica para a recep-

ção e o abastecimento de caminhões que trafegam em perímetro urbano. Por fim, cabe 

mencionar que a indústria nacional é fornecedora desses equipamentos. 

Essa adaptação dos postos para abastecimento GNV pode ser realizada por meio da 

locação dos equipamentos, o que reduziria o investimento. Ademais, isso geraria uma fonte 

extra de renda dentro da mesma instalação, diluindo seus custos fixos.

No que tange ao abastecimento de rotas, pode-se considerar a implantação de gaso-

dutos físicos ou mesmo de “gasodutos virtuais”, realizados por caminhões isotanques 

transportando GNL, com a instalação de uma estação de regaseificação nos postos. Essa 

solução é adequada para corredores pouco assistidos por concessionárias de gás natu-

ral, especialmente no interior do país, ou para início de operação, quando, apesar de 

viável, ainda não exista demanda para justificar economicamente os investimentos em 

rede de distribuição.36

Outra fonte de suprimento de gás com grande potencial é a produção de biometano, 

especialmente no interior do país, que pode ser injetado na rede. Conforme estimativa da 

Associação Brasileira do Biogás (Abiogas), as usinas de cana têm a capacidade de suprir 

55 milhões de m3/dia (ABIOGAS, 2020).

Em suma, a deficiência de infraestrutura de distribuição e abastecimento de gás é um 

obstáculo ao florescimento do mercado, sendo necessários investimentos nesses ativos 

para possibilitar uma ampliação da frota de caminhões.

4.3.2/ Panorama de desenvolvimento do mercado 

Apresentados os gargalos a serem superados na dinamização do mercado de gás natu-

ral no Brasil, pode-se prospectar a forma como a adoção progressiva do combustível no 

mercado de fretes se desenvolverá.

a/ Primeira fase

Em função das características e restrições do principal decisor sobre a adoção ou 

não do GNV, que são os embarcadores e seus contratados – transportadores e operado-

res logísticos – pode-se depreender que a adesão ao GNV se dará inicialmente em nichos, 

de forma experimental.

36  As principais concessionárias do país, Naturgy e Comgás, mostraram-se dispostas a investir na expansão dos gaso-
dutos de distribuição à medida que a demanda cresça e justifique economicamente o investimento.
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Nesse sentido, as empresas que têm fontes próprias de matéria-prima para a produ-

ção de biogás – como as usinas de cana, cujo resíduo é a vinhaça, e outras de produção de 

biomassa, como criadores de animais, cujos dejetos também são fontes naturais de metano; 

ou ainda empresas coletoras de lixo, detentoras de aterros sanitários, entre outras – pode-

rão adquirir o combustível mais facilmente e a baixo custo, sendo, por isso, candidatas 

naturais à migração do diesel para o biogás.

Outro grupo propenso a essa transição do diesel para o GNV são as empresas que 

perseguem metas de sustentabilidade ambiental, pois este último combustível reduz em 

85% a emissão de materiais particulados, 90% de oxido nitroso (NOx) e 23% de CO2, na 

comparação com o diesel Proconve 7.  O biogás traz ainda maiores vantagens na contabi-

lização global de CO2, em função da redução de 90% de emissão (EPE, 2019).

Já é fato noticiado que algumas empresas do ramo do agronegócio, como a São Marti-

nho e a Citrosuco (SCANIA..., 2020), e outras grandes empresas, como Ambev, Pepsico e 

L’Oréal (BERTACHINI, 2020), já adquiriram caminhões movidos a GNV. Trata-se de um 

movimento inicial e tais ações podem servir como exemplos de sucesso a potenciais 

seguidores. Acredita-se que, com a redução gradual do preço do combustível, associado 

à divulgação do uso bem-sucedido do GNV em diferentes frotas e demais iniciativas de 

fomento a esse mercado incipiente, o uso do gás possa ganhar tração e dinamizar toda a 

cadeia para a superação dos gargalos identificados, desencadeando um processo virtuoso 

na migração do diesel para o GNV. 

Projeta-se uma transição inicialmente lenta, haja vista a necessidade de medições que 

demonstrem a vantagem do GNV sobre o diesel e divulgação ao mercado para gerar conven-

cimento, bem como a baixa taxa da renovação de frota e o próprio preço do combustível, 

este ainda em patamar pouco atrativo.

b/ Segunda fase

Supõe-se que a segunda onda de adoção do GNV ocorra na distribuição urbana de 

cargas em decorrência da forte presença de postos abastecidos com GNV nas grandes 

cidades. Atualmente, cerca de 450 municípios possuem postos com GNV, totalizando 1.700 

postos no Brasil (SZCZERBACKI, 2018).

A questão ambiental nas cidades é muito mais crítica do que no meio rural, o que 

pressiona os governos locais a induzir o uso de fontes mais limpas, em razão do impacto 

positivo na saúde pública, como a redução de gastos com doenças respiratórias. 

Uma vantagem adicional, particularmente no caso dos caminhões de coleta de lixo, 

é que o nível de ruído emitido pelo equipamento é 20% menor do que o de um caminhão 

equivalente a diesel (PEPSICO..., 2020).
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Além dos centros urbanos, os deslocamentos de média distância, na faixa de até 500 

km, dentro da autonomia de um caminhão a GNC, pode ser um segmento promissor na 

segunda onda. Esse racional se sustenta no fato de que muitas dessas rotas são realizadas 

no âmbito de contratos com operadores logísticos, tais como operações inbound, outbound 

e milkrun ou de abastecimento de centros de distribuição mais próximos do fornecedor, 

com rotas fixas ou pouco variáveis. A vantagem, nesse caso, é que uma solução in house 

pode ser desenhada, com abastecimento em garagem, seja no modo GNC ou GNL, tornando 

a operação independente da infraestrutura de estrada e com um custo mais baixo.

Naturalmente, o aproveitamento dos corredores já abastecidos com GNV também 

constitui uma oportunidade, como as ligações entre São Paulo e Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro e Belo Horizonte, São Paulo (capital) e interior do estado, Rio de Janeiro (capital) e 

interior do estado, além de outras ligações nas regiões Sul e Nordeste, onde se encontram 

gasodutos de distribuição das concessionárias, o que garante segurança de abastecimento 

para rotas nesse domínio.

c/ Terceira fase

A terceira e última fase na expansão do uso do GNV deve se dar nos grandes corre-

dores logísticos do país, nas distâncias superiores a 500 km. Esse mercado é tipicamente 

dominado pelos transportadores autônomos (ILOS, 2016), que enfrentam restrições finan-

ceiras para a aquisição de um equipamento novo, mais caro, normalmente se servindo do 

mercado dos seminovos. Como visto, esse é ainda um mercado inexistente para o GNV. Do 

ponto de vista da infraestrutura de abastecimento, a implantação de uma rede de corredo-

res azuis, abrangendo as rodovias de maior fluxo de caminhões, é decisiva para que todos 

os segmentos de transporte rodoviário no país sejam atendidos.

A inserção da tecnologia diesel-gás de forma mais consolidada também pode contri-

buir nesse processo de expansão do mercado de GNV, proporcionando o acesso a um 

combustível mais barato e com desembolso significativamente menor para o caminho-

neiro, já que o investimento se reduz à adaptação do motor diesel, além de não o deixar 

restrito ao abastecimento exclusivo de GNV.

É também promissor para a disseminação do GNV a produção de biogás no inte-

rior do país, o denominado “pré-sal caipira”. Estimativas apontam um potencial de 

produção de 6 bilhões de m3/ano, tendo como fonte apenas a vinhaça, o que equivale a 

3,3 bilhões m3/ano de biometano (ROSSI, 2019). 

4.3.3/ Projeção de consumo potencial de GNV 

Como forma de estimar esse novo mercado de consumo de GNV no transporte de 

cargas, desenvolveu-se um modelo quantitativo de horizonte de 15 anos, a partir do ano-
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-base de 2020, assumindo as premissas do panorama de desenvolvimento do mercado de 

GNV identificadas na seção anterior. O modelo simulou a evolução desse mercado em dois 

cenários: moderado e acelerado. 

Para todo o horizonte de projeção, supõe-se que o crescimento global da frota de cami-

nhões evoluirá de acordo com estimativas da evolução de longo prazo do PIB brasileiro, 

estimado em 2,5% ao ano (a.a.) (baseado no relatório Focus, considerando a expectativa 

dos agentes para 2022 e 2023).

a/ Cenário moderado

No cenário moderado, o uso do gás é inicialmente adotado com mais rapidez nos 

nichos em que é mais competitivo, como no caso das empresas que têm fácil acesso à 

fonte barata do combustível (biogás), muitas vezes com origem nas próprias instalações, 

e daquelas companhias engajadas em metas de sustentabilidade ambiental.

No grupo das companhias com acesso ao biogás, foram consideradas:

//� as empresas coletoras de lixo dos municípios situados nos estados de São Paulo 

e Rio de Janeiro com  mais de 500 mil habitantes, chegando a um total de 2.100 

caminhões, tendo como parâmetro a taxa de caminhão por habitante das cidades 

de Rio de Janeiro e São Paulo (que é de aproximadamente um caminhão para cada 

15 mil habitantes); e

//� as empresas produtoras de açúcar e álcool, para as quais foi estimada uma frota 

de 4 mil caminhões, tendo como parâmetro a usina de São Martinho, e aplicou-se 

uma taxa de renovação de cinco anos.

Além dos usuários identificados nesse grupo, adiciona-se parte da frota de distribui-

ção urbana restrita aos municípios de São Paulo e Rio de Janeiro. Considerou-se uma taxa 

total de 5% dos veículos urbanos de carga (VUC) registrados nessas duas cidades, rodando 

na modalidade GNV, chegando-se a um total de 8.800 caminhões ao fim de vinte anos, que 

foi considerado o tempo de renovação da frota.37

b/ Cenário acelerado

Já no cenário acelerado, a adoção do uso do gás se desenvolve, inicialmente, de forma 

semelhante à do cenário moderado, mas com aceleração em cinco anos, em função de uma 

eventual queda consistente no preço desse combustível. Além disso, depois desse período 

inicial, acrescenta-se a possibilidade de conversão de motores para o modo diesel-gás, 

em montante compatível com o potencial de frota das cidades do Rio de Janeiro e de São  

37  Isto é, a cada ano são licenciados 440 caminhões para distribuição urbana nessas cidades, o equivalente a multipli-
cação de 8.800 caminhões pela taxa de 5% a.a.
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Paulo,38 de modo que, por volta de 2030, em torno de 2% de toda a frota de veículos de carga possa 

rodar movida a GNV, ou por meio da conversão, ou por ser um veículo exclusivamente a GNV.

Como resultado, os gráficos 12a e 12b apresentam a evolução da frota de caminhões a 

GNV e a projeção de consumo total de gás para os dois cenários simulados.

Gráfico 12 | Evolução da frota de caminhões movidos a GNV e do consumo desse combustível

12a Frota de caminhões a GNV (milhares) 12b Consumo potencial (milhões m3/dia)
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Fonte: Elaboração própria.

O resultado da simulação do cenário moderado projeta 8 mil caminhões em 2025 e 

cerca de 10 mil caminhões em 2035, consumindo respectivamente 0,8 milhão de m3/dia e 

1 milhão de m3/dia para os dois horizontes.

O cenário acelerado estima um potencial de 8 mil caminhões em 2025 e 27 mil cami-

nhões em 2035, consumindo respectivamente 0,8 milhão de m3/dia e 4,5 milhões de m3/dia 

para os dois horizontes.

4.4/ MEDIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DE GNV

Ao longo dos próximos anos, conforme apresentado, espera-se um aumento da pene-

tração do gás em ônibus e caminhões. As análises elaboradas buscaram compreender o 

potencial de expansão, mas, certamente, a ocorrência efetiva de curvas semelhantes às 

dos cenários apresentados – ou até mesmo a aceleração da implantação delas – deverá 

ser influenciada pela velocidade dos avanços no mercado de gás no Brasil, bem como por 

mecanismos específicos do segmento veicular. Nesse sentido, são apresentadas a seguir 

propostas que se mostram importantes para contribuir com a dinamização do mercado 

de GNV no transporte de cargas e passageiros.

38  Esse valor foi baseado na frota licenciada nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, com adoção progressiva para 
que aproximadamente 10% dos caminhões dessas cidades sejam movidos a gás. A título de comparação, com o progra-
ma de GNV do estado do Rio de Janeiro para veículos leves, cerca de 20% dos veículos foram convertidos para GNV.
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//� Expansão do cadastro de marcas e modelos de veículos GNV

A expansão da base de modelos de ônibus e caminhões a gás ofertados no mercado 

e credenciados para financiamento contribuiria para a adoção dessa tecnologia, uma vez 

que permitiria aos clientes potenciais ter acesso a veículos de diferentes portes e carac-

terísticas que atendam a suas necessidades de forma mais adequada.

O credenciamento de veículos a GNV foi um dos objetos da metodologia especial de 

credenciamento do BNDES denominada Mobilidade de Baixo Carbono (MBC), em vigor 

desde outubro de 2019. Tal metodologia facilitou a inclusão de tais veículos no cadastro 

de produtos credenciados, o que habilita o equipamento para financiamento, por meio 

do estabelecimento de condições menos restritivas para conteúdo local no momento do 

credenciamento, devendo o fabricante aceitar o crescimento progressivo de tal conteúdo 

segundo uma curva predeterminada.

O estímulo à utilização de tais mecanismos de credenciamento e financiamento pode 

contribuir para impulsionar o aumento da variedade de fabricantes e portes de veículos 

a GNV no mercado brasileiro, cujo interesse já foi demonstrado por algumas montadoras 

consultadas ao longo da elaboração deste relatório. 

O mapeamento e a articulação com potenciais usuários, visando maior clareza sobre 

as necessidades a serem atendidas, podem auxiliar no desenvolvimento de modelos com 

maior probabilidade de adoção pelo mercado.

Conforme exposto neste relatório, a dinamização do mercado de GNV no transporte 

de cargas deverá se dar, inicialmente, em nichos. Embora alguns desses nichos possam 

ser facilmente apontados, como visto no presente documento, seus potenciais usuários 

não são evidentes. A interação com associações de embarcadores e operadores logísticos, 

tais como Programa de Logística Verde Brasil (PLVB), Associação Brasileira de Logística 

(Abralog), Associação Brasileira de Operadores Logístico (Abol), Associação Nacional dos 

Usuários do Transporte de Cargas (Anut), entre outras, tendo como base os temas relacio-

nados à sustentabilidade e ao uso do gás natural e biocombustíveis, também pode auxiliar 

na identificação desses usuários potenciais e suas necessidades.

//� Financiamento de postos GNV em instalações de 

operadores logísticos e de transporte urbano

A instalação de postos de abastecimento GNV privativos dos operadores de frotas 

rodoviárias, de passageiros ou de carga, poderia proporcionar uma série de benefícios:

i/ maior eficiência operacional, por permitir aos operadores o planejamento de 

rotas que minimizem (ou eliminem) as paradas para abastecimento;

ii/ possibilidade de redução do custo do combustível ao operador, pela negociação 

do fornecimento diretamente com as distribuidoras do gás natural;
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iii/ mitigação da eventual escassez localizada de postos públicos de abastecimento.

Assim, soluções de financiamento da aquisição e instalação dos equipamentos (incluindo 

possíveis obras civis) destinados à implementação de postos de abastecimento privativos 

nas dependências dos operadores podem contribuir para a ampliação de frotas de ônibus 

e caminhões a gás.

//� Financiamento da qualificação de postos GNV 

para abastecimento de veículos pesados

O abastecimento de GNV em veículos pesados demanda o uso de equipamentos dife-

renciados. Existem no Brasil atualmente cerca de 1.700 postos de abastecimento operando 

com GNV, sendo que praticamente a totalidade dispõe de equipamentos adequados apenas 

para o abastecimento de veículos leves, que têm, tipicamente, uma capacidade de arma-

zenamento de 15 m3N de GNV. 

O abastecimento de veículos pesados, cuja capacidade de armazenamento de GNV é 

superior a 200 m3N, com o uso de tais equipamentos, levaria mais de vinte minutos, sendo 

assim inviável em termos operacionais. É importante, portanto, que os postos de GNV que 

pretendam abastecer tais veículos tenham seus equipamentos substituídos por modelos 

adequados a esse fim.

Tal dimensionamento envolve os compressores e bombas de abastecimento (denomi-

nadas dispensers). Logo, a qualificação dos postos de GNV existentes para o abastecimento 

de veículos pesados consistiria na adequação de seus equipamentos de abastecimento 

para o uso em veículos pesados, bem como em eventuais obras civis necessárias a essa 

adequação operacional.

//� Tratamento da questão regulatória do diesel-gás

A tecnologia diesel-gás constitui um excelente vetor para o incremento da demanda de 

GNV no segmento de veículos pesados (ônibus e caminhões). Com sua adoção, o aumento 

da frota de veículos a GNV não dependeria somente da produção de veículos, passando a 

contar também com a conversão de veículos em uso para a utilização do GNV, desde que 

observados critérios técnicos.

Ocorre que, embora seja uma tecnologia madura, a adoção da solução diesel-gás em 

larga escala não dispõe de regulação que contemple suas especificidades em relação aos 

níveis de emissões de gases tóxicos, que diferem dos motores 100% diesel. Nesse sentido, 

faz-se necessária a análise dessa questão pelos órgãos competentes, a fim de estabele-

cer um normativo próprio, que permita a introdução comercial da tecnologia diesel-gás 

de forma adequada.
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//� Estratégia coordenada para a mobilidade urbana

A utilização do mecanismo regulatório é uma vantagem no segmento de ônibus urba-

nos, uma vez que o gestor público pode estimular a adoção de tecnologias de baixa emissão, 

benéficas à saúde pública e ao meio ambiente. Para que a transição energética possa ocor-

rer de forma mais rápida nesse segmento, é importante que os gestores promovam um 

constante mapeamento das oportunidades locais de descarbonização. É necessário avaliar 

o modelo de negócios mais pertinente, considerando as linhas com maior potencial e os 

trechos adequados para a implementação de iniciativas piloto e posterior escalonamento.

A superação dos desafios à descarbonização poderá ser ainda mais viável se inserida 

em uma estratégia nacional para o gás natural, gerando uma mobilização em torno do tema 

em diferentes níveis, já que atualmente estados e municípios apresentam estratégias isola-

das para suas matrizes de transporte. A construção de uma concertação em torno do gás 

natural veicular pode sinalizar aos entes e ao mercado a prioridade dada à massificação 

desse combustível, apontando os caminhos em prol da sustentabilidade e proporcionando 

estímulos bem-definidos, como tributários e/ou creditícios.

//� Estruturação de corredores azuis

Outra iniciativa relevante para a dinamização do mercado de GNV no transporte de 

cargas consiste na estruturação de corredores azuis. Vale lembrar que, de acordo com as 

hipóteses sobre o desenvolvimento desse mercado (apresentadas nas seções 4.3.2 e 4.3.3), 

a tendência é de que os corredores azuis ganhem espaço à medida que: (i) caia substan-

cialmente o preço do GNV (deságio permanente de 30% em relação ao diesel); (ii) emerja 

uma cultura de uso desse combustível (nichos e distribuição urbana), levando potenciais 

compradores dos veículos de carga a perceber suas vantagens; e (iii) forme-se um mercado 

secundário, ainda que incipiente, para os caminhões.

Superados esses obstáculos, vislumbra-se a implantação de corredores azuis em 

duas ondas, sendo a primeira para as rodovias já abastecidas com rede de distribuição de 

gás e/ou com maior densidade de tráfego pesado (cinco mil caminhões/dia ou mais); e a 

segunda, para as rodovias de média densidade (1,5 mil a 5 mil caminhões/dia), conforme 

as figuras 16 e 17.
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Figura 16 | Corredores mapeados como potenciais para a primeira onda

ID Corredor
VDMA 

caminhões 
(mil)

1 BR-116 – São Paulo-Rio de Janeiro 9,2
2 BR-381 – São Paulo-Belo Horizonte 12,0
3 BR-116 – São Paulo-Curitiba 10,4
4 BR-101 – Curitiba-Florianópolis 11,0
5 BR-050 – Limeira-Uberlândia 5,2

6
BR-364 e 456 – Limeira-São José do Rio 
Preto

4,8

7
BR-040 – Rio de Janeiro-Belo Horizonte-
Montes Claros

3,8
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3,8

Fonte: Elaboração própria, com base em FDC (2018).
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Figura 17 | Corredores mapeados como potenciais para a segunda onda

ID Corredor VDMA caminhões 
(mil)

A BR-101 – Rio de Janeiro-Vitória 4,1
B BR-101 e RS-020 – Porto Alegre-Florianópolis 6,4
C BR-374 e 369 – São Paulo-Clarínea-Ourinhos 5,4

D
BR-060 e 153 – Brasília-Itumbiara-Monte 
Alegre de Minas

5,0

E PR-151 – Ponta Grossa-Jaguariaíva 4,4
F BR-116 – Porto Alegre-Curitiba 3,8

G
BR-070, 163 e 364 – Cuiabá-Rondonópolis-
Campo Grande

3,7

H BR-365 e 116 – Uberlândia-Salvador 3,1
I BR-050 – Uberlândia-Brasília 2,7
J BR-367 – Belo Horizonte-Tancredo Neves 2,1
K BR-373 e 476 – Limeira-Curitiba 2,0
L BR-227 E 376 – Paranaguá-Curitiba-Ponta Grossa 2,0
M BR-153 e 376 – Ourinhos-Ponta Grossa 1,8
N BR-478 – Sorocaba-Juquiá 1,6
O BR-386 e 153 – Porto Alegre-Ponta Grossa 1,5

P
BR-364 e 158 – Rondonópolis-São José 
do Rio Preto

1,7

Q BR-163 – Cuiabá-Miritituba 3,7
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CONCLUSÃO

Ao longo deste relatório, é notório o alto potencial do mercado de gás brasileiro, com 

grandes oportunidades advindas das reservas de gás natural do pré-sal e benefícios rele-

vantes que podem ser obtidos com a aplicação desse insumo nos segmentos industrial, 

termelétrico e veicular. Além das perspectivas de investimento, este estudo destacou 

questões que impactam nas decisões dos agentes de mercado com o intuito de contri-

buir para a efetivação de ações que favoreçam a construção de um ambiente de negócios 

adequado, no intervalo de tempo requerido, e possibilitem a transformação desse poten-

cial em realidade.

Nesse sentido, a consolidação de um marco regulatório para o setor no âmbito federal 

se apresenta como um primeiro alicerce fundamental para formação de um mercado de gás 

mais aberto, dinâmico e competitivo no país. Tendo essa estrutura como base, é premente 

o estabelecimento das medidas infralegais e dos instrumentos de mercado que possibili-

tem de fato a operacionalização desses conceitos, permitindo acesso às infraestruturas, 

mitigando riscos e reduzindo ineficiências ao longo da cadeia. O Quadro 1, apresentado 

no Capítulo 1 deste relatório, detalhou essas ações, cuja previsibilidade e avanço na imple-

mentação se mostram de grande relevância para a assunção de compromissos firmes entre 

oferta e demanda de gás natural.

No que diz respeito ao balanço dessas estimativas de oferta e demanda, o IBP estima 

que a oferta de gás nacional, que registrou média de 56,5 milhões m3/dia em 2019,39 tenha 

um potencial de alcançar um patamar de até 110,6 milhões m3/dia no início da próxima 

década, conforme o Gráfico 1 (Capítulo 1 deste estudo). Por sua vez, a demanda mapeada 

ao longo deste relatório aponta para um crescimento acumulado até 2030 de 59% em 

relação à demanda total média no país em 2019, o que representa um potencial projetado 

39 A oferta total de gás natural no país em 2019, que apresentou média de 83,48 milhões m3/dia, teve como fontes de 
suprimento o gás nacional (56,5 milhões m3/dia) e o gás importado (18,67 milhões m3/dia da Bolívia via Gasbol e 8,28 
milhões m3/dia de GNL).
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de consumo de gás de 124,3 milhões m3/dia. O Gráfico 13 demonstra essa perspectiva, 

destacando as estimativas para cada segmento (indústria, usinas termelétricas e trans-

porte de cargas).

Gráfico 13 | Projeção de demanda por gás natural40 (milhões de m3/dia)
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Fonte: Elaboração própria, com base em Brasil (2020b) para dados de 2019; e Brasil (2020a) e o presente estudo para 
dados de 2030.

Complementarmente, o Quadro 2 a seguir sumariza os principais destaques deste rela-

tório relacionados à concretização dessa demanda de gás natural, que representa elemento 

crucial para o flow assurance, fator-chave na decisão de monetização da produção de gás 

natural das reservas do polígono do pré-sal.

40 Destaca-se que: (i) a demanda total não inclui a rubrica de consumo nos gasodutos, desequilíbrios, perdas e ajus-
tes, a qual totalizou em média 5,55 milhões de m3/dia em 2019; (ii) a demanda comercial, residencial, cogeração, au-
tomotivo veículos leves, refinarias e outros para 2030 foi estimada com a premissa de crescimento anual de 2% a.a.
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Quadro 2 | Principais destaques da iniciativa Gás para o Desenvolvimento

Demanda  
industrial

(i) O mapeamento da demanda industrial com base no 

questionário indicou que:

a. empresas com demanda equivalente a 85% da demanda 

industrial mapeada têm interesse em firmar contratos de 

compra de gás natural com prazo maior ou igual a 10 (dez) anos.

b. 26 das 33 empresas respondentes pretendem se tornar 

consumidores livres. Entretanto, há barreiras e incertezas 

para essa migração quanto à regulação e à sincronização da 

contratação em paralelo da compra de molécula de gás, do 

serviço de transporte e do serviço de uso da rede de distribuição.

c. a ausência de serviços de flexibilidade e de balanceamento 

no mercado de gás natural no país dificulta o estabelecimento 

de contratos firmes de compra de gás.

(ii) Nesse mapeamento, houve indicação de preço para 73 dos 

92 projetos ou operações cujo consumo projetado de gás foi 

informado, que respondem por 58% da demanda adicional 

mapeada. Ao considerar a faixa de preços de US$ 6,00 a US$ 4,00 

por milhão de BTU – sem impostos e entregue na unidade 

industrial – e esse grupo de 73 empresas, estimou-se uma demanda 

adicional de gás natural de 21,8 milhões m3/ dia até o ano de 2035.

(iii) As expansões, adaptações, modernizações ou novas plantas 

indicadas exigirão investimentos superiores a R$ 35 bilhões, patamar 

que corresponde à soma apenas dos valores informados nas 

manifestações de interesse. Os maiores investimentos, assim como 

os maiores consumos, são para implantação de unidades de produção 

de fertilizantes nitrogenados e de produção dos ore based metals 

(OBM) – directed reduced iron (DRI) ou hot briquetted iron (HBI).

(iv) Para o segmento de fertilizantes nitrogenados, foi realizada 

análise do preço de gás necessário para a viabilidade da implantação 

de uma nova fábrica nos moldes da UFN III, o que apontou para um 

patamar em torno de US$ 5,00 por milhão de BTU, com impostos 

(o modelo não considera deduções ou possíveis devoluções de 

impostos incidentes sobre a venda). Embora o modelo apresentado 

não inclua o impacto de créditos acumulados de ICMS ao longo 

da cadeia de fertilizantes, cabe destacar que a competitividade 

do produto nacional é prejudicada pela falta de isonomia no 

tratamento do ICMS em relação ao produto importado.
(Continuação)
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(Continua)

Demanda  
termelétrica

(i) Há espaço para termelétricas inflexíveis na expansão da geração 

elétrica desde que relativamente competitivas em relação às 

demais fontes.

(ii) A partir da atualização dos valores competitivos de CVU 

estimados no PDE 2029, cuja alíquota de ICMS considerada é de 

12%, foram estimados os seguintes patamares de preço do gás 

natural que viabilizariam a entrada de novas termelétricas com 

maior inflexibilidade na matriz energética:

a. US$ 2,65 por milhão de BTU para o CVU competitivo de R$ 

127,00 por MWh; e

b. US$ 3,58 por milhão de BTU para o CVU competitivo de R$ 

160 por MWh.

Também foi apresentada análise de sensibilidade desse custo 

em relação ao ICMS, uma vez que, em muitos casos, este 

se converte em um crédito tributário irrecuperável para 

termelétricas movidas a gás nacional, pois há o pagamento do 

tributo na entrada do insumo na usina, mas não na venda da 

energia elétrica, já que o ICMS da eletricidade incide somente 

sobre o consumidor final.

(iii) Seguem as principais iniciativas identificadas para tratar 

obstáculos a maior competitividade relativa da geração termelétrica 

a partir do gás associado em novos campos do pré-sal:

a. flexibilização da comprovação de disponibilidade de 

combustível, considerando os volumes em reservatórios do 

pré-sal que ainda não tiveram sua comercialidade declarada;

b. atualização da metodologia de cálculo da TUST, reduzindo 

a componente selo e contemplando com mais intensidade o 

efeito da localização dos projetos de geração no sistema para 

adequação da sinalização econômica;

c. medidas para aumentar o volume de contratação a fim de 

permitir o aproveitamento de ganhos de escala nos projetos de 

usinas termelétricas;
(Continuação)
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(Continua)

Demanda  
termelétrica

d. extinção da limitação da declaração de inflexibilidade 

para usinas termelétricas, acompanhada de avaliação da 

metodologia de cálculo do ICB para garantir que esteja 

adequadamente refletida a sinalização econômica da relação 

custo-benefício entre a inflexibilidade e a flexibilidade 

operativa das termelétricas contratadas;

e. otimização do planejamento da expansão integrada para os 

setores de gás e de energia elétrica.

Demanda veicular – 
transporte urbano 
coletivo de passa-
geiros e transporte 
de cargas 

(i) O uso do gás em veículos pode ter importante papel na 

promoção da transição energética para a economia de baixo 

carbono, pois se trata de uma tecnologia de motorização já 

dominada, com combustível disponível a preço acessível e menos 

poluente que o diesel. Os veículos movidos a gás natural emitem 

até 85% menos poluentes tóxicos e podem gerar uma redução de 

10% nas emissões de gases de efeito estufa em comparação com 

os veículos a diesel (MOUETTE et al., 2019).

(ii) Os principais obstáculos à adoção dos veículos movidos a gás 

são: custo total de propriedade (total cost of ownership – TCO) 

do veículo; a ausência de um mercado de revenda; portfólio de 

marcas e modelos (potência do motor) ainda limitado; e a falta de 

infraestrutura de abastecimento.

Assim, a inserção do gás na matriz veicular deverá ser paulatina, 

com adoção preliminar em segmentos regulados e/ou que 

apresentam vantagens na utilização do gás natural de forma 

mais imediata.

(iii) Nesse sentido, considera-se como opções mais viáveis para 

projetos-piloto de transporte urbano coletivo de passageiros 

as operações de uso intensivo, por exemplo, com veículos de 

grande porte e alta velocidade. Os corredores de ônibus de alto 

carregamento – como BRTs e faixas exclusivas – são considerados 

candidatos à adoção de veículos pesados movidos a gás em cidades.

Ressaltam-se os benefícios à saúde pública e ao meio ambiente 

como consequência dessa indução tecnológica pelas autoridades 

públicas.
(Continuação)
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(Continua)

Demanda veicular – 
transporte urbano 
coletivo de passa-
geiros e transporte 
de cargas

(iv) Para os entes públicos em geral, novos contratos de concessão 

de ônibus podem ser um caminho para a solução de problemas 

comuns aos sistemas. Com a licitação, o gestor público tem a 

chance de aperfeiçoar suas redes e obter ganhos de eficiência, 

que podem ser redirecionados para o aumento da qualidade, 

como a redução de emissões. Logo, o custo total do sistema não 

necessariamente aumenta e pode ser calibrado para ser suportado 

pela tarifa e/ou subsídios.

(v) Os sistemas a serem licitados no país até 2025 somam uma 

frota de 18.735 ônibus – que representa aproximadamente 20% da 

frota atual dos serviços municipais e intermunicipais das regiões 

metropolitanas.

(vi) No mercado de cargas, a decisão sobre a adoção de novas 

tecnologias cabe, principalmente, ao embarcador e seus 

prestadores de serviços, os transportadores e operadores 

logísticos. Dados os gargalos ainda existentes relacionados ao 

mercado de veículos pesados a gás, é provável que a evolução no 

segmento de cargas se inicie na forma de nichos, contemplando 

inicialmente as empresas com acesso à fonte própria do gás 

(biometano) e aquelas companhias que perseguem metas de 

sustentabilidade ambiental.

(vii) As fases seguintes de adoção de veículos a gás deverão ocorrer 

na distribuição urbana de cargas – em função da forte presença de 

postos abastecidos com GNV nas grandes cidades e dos benefícios 

percebidos à saúde pública – e, de forma mais gradual, em grandes 

corredores logísticos.

(viii) A partir de modelo de projeção da frota, foi estimado que o 

consumo de gás natural no transporte de cargas possa alcançar 

intervalo entre 0,9 milhão a 2,4 milhões de m3/dia em 2030.

Este relatório é um resultado, portanto, da interação do BNDES com diferentes atores 

da cadeia de gás natural com vistas à estruturação de ações que viabilizem a realização 

de investimentos estruturantes e o fortalecimento do mercado de gás brasileiro, contri-

buindo para o desenvolvimento econômico, social e ambiental do país.
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