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Mudanças no Mercado de GNL
Intensificam Disputas Geopolíticas

Jose Sergio Gabrielli de Azevedo 1

Introdução
Os fluxos internacionais de petróleo e gás natural vêm se modificando nos últimos
anos, com transformações estruturais muito importantes. No que se refere ao gás
natural, a expansão do comércio via marítima2, com a ampliação da capacidade de
terminais de regaseificação tem modificado estruturalmente o mercado, com grandes
implicações geopolíticas.
O gás natural é o energético que mais crescerá entre as fontes primárias de energia
nos próximos anos. Considerado um energético de transição para uma economia de
baixo teor de carbono, a utilização do Gás Natural na geração elétrica tende a servir de
mecanismo de redução dos efeitos da emissão de gases do efeito estufa, antes do
domínio das fontes alternativas, como a solar e eólica, sem emissão de carbono.
De acordo com a maior parte das avaliações, ele substituirá crescentemente o carvão
na geração da eletricidade e ampliará sua participação nos transportes, ainda que não
existam, neste momento, tecnologias para sua utilização em grande escala na
movimentação dos veículos terrestres, embarcações e aeronaves. Sua utilização
ocorrerá através da expansão da frota de veículos elétricos e híbridos, indiretamente
através da demanda de eletricidade.
Estudo recente do governo americano3 destaca, pelo menos para os EUA o
crescimento paralelo da geração elétrica originada do Gás Natural e fontes renováveis,
no longo prazo, com uma ligeira queda do uso do GN nos próximos anos e recuperação
posterior, como apresentado na Figura 1.
A disputa com o carvão sugere um declínio da utilização deste energético, apesar de
que a redução dos custos das fontes renováveis – principalmente solar e eólica–
ameaça o crescimento do gás natural4. China, Índia e Brasil, com o Brasil reduzindo
investimentos em 2015, foram os países com maiores investimentos em energias solar
e eólica.
Os dados mostram a crescente importância dos investimentos do capital financeiro
neste tipo de empreendimento, com crescimento predominante na energia solar (12%
em 2015), distinto do que ocorre com o Gás Natural onde os investidores principais
são do próprio setor.
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A comercialização de Gás Natural Liquefeito (GNL) começa após da II Grande Guerra
e hoje corresponde a cerca de 10% do comércio mundial de gás natural.(BENKE e
SRINIVASAN, 2017)
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os investimentos nestas fontes representando 53,6% de todo o investimento em
adição de capacidade de geração elétrica no mundo no ano.(UNEP-FRANKFURT
SCHOOL, 2016, p. 11)
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Figura 1 Geração Elétrica de alguns energéticos EUA. Bilhões de Kw/hora (lado esquerdo) e Investimento Global em
Energias Renováveis por Tipo de ativos em bilhões de dólares 2004-2015

Fonte:(EIA. US DEPARTMENT OF ENERGY, 2017a) (lado esquerdo) e (UNEP-FRANKFURT
SCHOOL, 2016)
Se o principal uso do gás natural é a geração elétrica, no médio prazo, a criação de
novas capacidades de geração termoelétrica com o energético está estabilizada, de
forma que o crescimento de sua utilização vai depender principalmente da
substituição dos combustíveis atualmente utilizados na geração de eletricidade, o que
vai depender fortemente das tecnologias de substituição e dos preços relativos das
diversas fontes de energia primária.
Por outro lado, plantas de liquefação requerem um substancial volume de capitais e
tanto estas, como as plantas de regaseificação, são intensas consumidoras de energia.
Os EUA eram um país importador de Gás Natural e, em 20055, as expectativas eram de
que, dez anos depois, em 2015, as importações seriam responsáveis por um quarto de
sua demanda. Grandes instalações de liquefação de gás natural foram construídas no
mundo, com o objetivo de atender a demanda americana.
Hoje a situação é completamente distinta. Em 2017, os EUA já estão exportando GNL e
a partir de 2018 deverá ser um exportador líquido de gás natural.

Mercado Mundial
O mercado de gás natural era essencialmente regional, com as rotas de gasodutos
sendo determinantes para a abrangência do mercado. As tecnologias de liquefação do
gás natural, desenvolvidas nos anos sessenta, no entanto exigem gigantescos
investimentos, assim como o desenvolvimento de terminais de regaseificação para
receber a molécula em estado líquido. Nos anos setenta, a expansão da energia
nuclear, deslocou parte da demanda de gás natural, freando sua expansão.
Desta forma, os preços também eram regionais refletindo o nível de demanda da
região e a disponibilidade local de redes de gasodutos e de produção economicamente
viável.
Funcionando quase como um monopólio natural o sistema de transporte via
gasodutos era operado, na maior parte do mundo por empresas estatais e as relações
entre a regulação do setor e os interesses das grandes empresas, mesmo controladas
pelo Estado, se misturavam frequentemente com as políticas dos governos6.
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Vários fatores criaram as condições para as mudanças recentes no mercado mundial
de gás natural7:
1. Amortização dos investimentos na rede de logística nos mercados maduros dos
EUA e Europa
2. Novas tecnologias –liquefação e regaseificação flutuantes- ampliaram a
flexibilidade da logística
3. Numero de países importadores e exportadores de gás cresceu muito
4. Competição com outros energéticos forçou a precificação mais próxima das
situações de oferta e demanda de gás natural.
5. Aumento da oferta a ritmo superior ao aumento da demanda
6. Pressões para redução da emissão de gases de efeito estufa
7. Mercado se desloca para fora da OECD.
Com a disponibilização de oferta de GNL, associada a uma expansão da capacidade de
regaseificação em muitos países consumidores, o mercado mundial de gás
transportado por via marítima se expandiu, principalmente nos últimos 10 anos. Em
2016, as importações de GNL corresponderam a 265 milhões de toneladas métricas e
estão programadas unidades de liquefação que adicionarão outras 130 milhões de
toneladas de capacidade até 20208.
Nos últimos anos, aumentou muito mais a capacidade de regaseificação, tanto
onshore, como flutuante, em termos de volume de capacidade de processamento,
como no numero de países com esta facilidade, como se observa na Figura 3.
Figura 2 Capacidade de Comércio Internacional de GNL. 1990-2015

Fonte:(IGU. INTERNATIONAL GAS UNION, 2016, p. 6)
China e Índia lideram este movimento de importações em 2016, com o Brasil e EUA
apresentando as maiores variações negativas neste ano. Coincidentemente os dois
países que apresentam as melhores perspectivas de crescimento da oferta líquida de
petróleo cru nos próximos anos. Nestes, a produção doméstica substitui a importação
de GNL.
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Figura 3 Variação das Importações líquidas de GN em 2016 versus 2015.

Fonte: https://goo.gl/T5Mi30
A Shell9 prevê crescimento do mercado mundial em 2017 e 2018 e crescimento de 50%
até 2020, permanecendo a India e a China como os principais importadores. O
mercado também vem sofrendo transformações nos tipos de contratos de
comercialização dominantes, com redução daqueles mais longos e com preços
associados ao petróleo, típicos da fase de financiamento da construção dos gasodutos,
por contratos mais curtos e com preços determinados no próprio mercado de gás
natural.
A BP10 também destaca, em seu Outlook, que a maior contribuição futura de oferta de
GN virá dos EUA e da Austrália, com demanda crescente na Ásia e na Europa. O
crescimento da demanda na Europa, contrasta com a estabilização da oferta da Rússia,
que por via de gasodutos, é o maior fornecedor atual para a região. A Ásia deverá ser
atendida principalmente pela produção da Austrália, dados os atuais trens de
liquefação existentes11. Um dos grandes projetos em andamento é o problemático
Gorgon, liderado pela Chevron12, que já custou mais de 54 bilhões de dólares e gerou
mais de 17 mil empregos na Austrália. Tanto o projeto Gorgon, como o Shakalin-2, na
Rússia, enfrentam problemas de continuidade de operações, com paradas não
programadas mais frequentes do que o esperado, impactando os preços spot de GNL
no mercado asiático.
Além dos problemas com este gigantesco projeto da Chevron, a Austrália enfrenta
desafios na produção de sua costa leste, em Queensland, onde há controvérsias sobre
a capacidade das reservas serem economicamente viáveis aos atuais preços, para

9

(SHELL, 2017)
(BP, 2017)
11
Exxon entrou recentemente em um projeto gigante de GNL em Moçambique que
pode vir a ser uma nova grande fonte de gás para a região
(http://www.reuters.com/article/us-exxon-mobil-eni-stake-idUSKBN16G1GF).
12
Algumas das principais IOCs estão no projeto Gorgon com a Chevron(47,3%),
ExxonMobil (25%), Shell (25%), Osaka Gas (1.25%), Tokyo Gas (1%) e Chubu Electric
Power (0.417%).(http://www.lngworldnews.com/chevron-says-expects-first-lngfrom-gorgon-train-3-in-march/)
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suprimento das plantas instaladas nos projetos em Gladstone13, onde, nos três
projetos existentes na ilha de Curtis, vários poços precisam extrair a capa de gás de
reservatórios de carvão.
Na Europa, com o crescimento acelerado da demanda de gás natural, a busca por
fontes alternativas, além dos gasodutos da Rússia, com expansão de gasodutos para o
Oriente Médio, Asia e Norte da Africa, deverá criar um forte incentivo para a compra
de cargas de GNL, que passarão a estar disponíveis no mundo com a mudança da
situação dos EUA, que deixa de ser um país importador do produto, para tornar-se um
exportador líquido. As disputas internacionais se intensificarão e o papel da Rússia
será ameaçado.
Figura 4 Oferta Prevista pela BP para GNL até 2035

Fonte: https://goo.gl/b44JxF
A redução do crescimento econômico mundial, a crescente geração de eletricidade
solar e eólica e o recomeço das usinas nucleares no Japão, fechadas depois do
acidente de Fukushima, fizeram com que o crescimento da demanda de gás natural
fosse menor do que o esperado quando das decisões de construção das novas
13

http://www.afr.com/business/energy/gas/queensland-lng-production-may-need-tobe-slashed-woodmac-20161128-gszk4p
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unidades de processamento de GNL, colocando dúvidas sobre a sua sustentabilidade
no médio prazo.
Com dificuldades de expansão de mercados tradicionais, a produção de GNL pode ir
para países com maior risco de crédito e pouca infraestrutura instalada como África do
Sul, Gana, Marrocos, Sri Lanka, Bangladesh e Vietnam, ainda que sejam mercados
pequenos14.
Em termos de previsões para nova capacidade de liquefação, indispensável para
ampliar os fluxos internacionais de GNL, os projetos conhecidos parecem indicar a
consolidação da Austrália e EUA como os países que mais acrescentarão capacidade de
liquefazer o Gás Natural até 2021, como expresso na Figura 5.
Figura 5 Adição de Capacidade de Liquefação Planejada até 2021

Fonte: (IGU. INTERNATIONAL GAS UNION, 2016, p. 19.)
A expansão do comércio mundial aumenta também as necessidades de logística, com
rotas mais longas competindo com rotas mais curtas. Como se representa na Figura 6 a
maior parte dos fluxos ocorre na Ásia e em direção a Europa, revelando que o
comércio é predominantemente guiado pelos países consumidores, porém a
localização dos produtores tem um impacto na escolha dos fornecedores.

14

(BENKE e SRINIVASAN, 2017)
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Figura 6 Rotas de Navios carregando GNL em 2015

Fonte: (IGU. INTERNATIONAL GAS UNION, 2016, p. 39.)
Diferente do aumento da capacidade de liquefação, há expectativas de diminuição do
número de terminais com capacidade de regaseificação, caindo especialmente o
numero de terminais flutuantes projetados, refletindo o excesso de oferta de GN nos
próximos anos.
Figura 7 Terminais de Recebimento de GNL: Flutuantes e Em Terra

Fonte: (IGU. INTERNATIONAL GAS UNION, 2016, p. 46.)

Precificação do GNL
Tradicionalmente os contratos de gás natural, transportados por dutos, eram de longo
prazo, associados a construção de infraestrutura para transporte, com cláusulas de
take-or-pay para garantir os fluxos para o financiamento e com indexação baseada em
preços do petróleo. Também continham vários condicionantes para re-direcionamento
das cargas, caso não adquiridas.
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Com a flexibilização dos mecanismos de transporte, os mercados se regionalizaram em
preços e com a possibilidade de re-direcionamento de cargas. Os mercados
internacionais apresentam três áreas de precificação distintas para o GNL: EUA, Europa
e Ásia, com os referenciais Henry Hub, NBP e JKM15. Estes preços apresentam uma
tendência de convergência, depois de trajetórias diversas. Os contratos tendem a ser
mais curtos e as relações entre os preços do GN e o petróleo tendem a aproximar.
Os preços do GNL na Ásia, que já foram muito elevados com o crescimento da
demanda decorrente da paralisação das térmicas nucleares japonesas, vem
convergindo para níveis mais próximos do NBP e Henry Hub, como se pode ver na
Figura 8. Rio de Janeiro, no Brasil e Bahia Blanca, na Argentina são praças com preços
superiores devido aos custos de transporte, enquanto as praças nos EUA apresentam
preços bem menores devido a concorrência do gás por gasoduto e excedente de
produção que ocorrer neste país a partir de 2008 com a expansão da produção do
shale gas e tight oil.
Figura 8 Preços mundiais de GNL para um milhão BTUs.. Fevereiro de 2017.

Fonte: https://www.ferc.gov/market-oversight/mktgas/overview/ngas-ovr-lng-wld-pr-est.pdf
Por outro lado, com a queda dos preços do petróleo as relações entre o preço do barril
Brent e o custo do gás natural no Japão atingiram em 2016 os maiores níveis desde
2010, só inferiores aos alcançados em 2015, quando o mercado de petróleo teve uma
queda abrupta de preços.

15

National Balancing Point (NBP) é a referência de preços de GN para a Europa, em
operação desde os finais dos anos noventa, Japan Korea Marker (JKM), estabelecido
em fevereiro de 2009, serve de referencia para o GNL entregue no Noroeste da Asia e
Henry Hub é a referencia para o mercado americano. (http://www.platts.com/priceassessments/natural-gas)
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Figura 9 Preços globais de GNL

Fonte: https://goo.gl/T5Mi30
Esta maior proporção entre os preços do GN e do petróleo ocorreu em 2016, apesar da
tendência estrutural decorrente do fato de que, tanto os novos entrantes no mercado
de GNL, como a expansão da produção de gás não associado ao petróleo, como o shale
gas americano, forçam contratos mais curtos com menos indexação ao preço do
petróleo, levando a uma precificação mais relacionada com as condições próprias de
oferta e demanda de gás natural16.
Figura 10 Comércio Mundial de GNL por Duração dos Contratos 2000-2015

Fonte: (EIA. US DEPARTMENT OF ENERGY, 2017c)
O aumento da produção americana, a partir de 2008, assim como o aumento da
demanda japonesa com a paralização das usinas nucleares após o acidente de
Fukushima distanciou os preços do GN no Japão, em relação as outras praças. Este

16
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processo de separação parece estar se revertendo com uma certa convergência de
preços, como se indica na Figura 11.
Figura 11 Preços de Gás Natural em várias praças 2000-2015. Dólares por MMBTU

Fonte: (EIA. US DEPARTMENT OF ENERGY, 2017c)

Produção Americana
Os EUA que reverteram sua situação de potencial importador para tornar-se
exportador líquido de GN monta uma estrutura de produção flexível que pode torna-lo
o principal player do mercado, não só pelo volume de sua produção de GNL, como pela
flexibilidade do ajuste de sua produção às flutuações de preços, o que não ocorre com
a produção tradicional, seja do gás associado, seja a produção dos grandes
reservatórios de gás não associado. O shale gas é muito mais sensível aos preços
correntes. Um potencial piso para a queda dos preços pode ser o custo marginal dos
EUA de entregar GNL na Europa17.
De acordo com a EIA18, do governo americano, os EUA serão exportadores líquidos de
Gás Natural a partir de 2018, com a queda das importações por gasodutos, aumento
das exportações por terminais de GNL e aumento das exportações por dutos para o
México e Canadá.

17
18

(BENKE e SRINIVASAN, 2017)
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=30052
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Figura 12 Comercio internacional de Gás NaturaL dos EUA 1980-2040

Fonte:(EIA. US DEPARTMENT OF ENERGY, 2017b)
Hoje o principal terminal de exportação de GNL é o Sabine Pass, em Cameron Parish,
entre o Texas e a Louisiana, que começou a operar em 2016, construído e operado pela
Cheniere, com a Total e a GE. Planejados existem cinco novos terminais para entrar em
operação até 2020:
• Dominion Energy, em Cove Point, Maryland, com um trem de 0,8 bcfs/d em
finais de 2017.
• Corpus Christ, no Texas, com capacidade de 2,1 bcf/d, em finais de 2018
• Cameron LNG Terminal da Sempra Energy´s, em Hackberry, Lousiana, com dois
trens em 2019 e um terceiro em 2020 e capacidade de 1,8 bcf/d.
É possível que o atraso de alguns projetos de GNL leve a um aperto nas relações oferta
demanda no início dos anos 20. A partir de 2040 as exportações de GNL originárias
dos EUA superarão as exportações via gasodutos para o México e Canadá.
Os EUA serão o produtor marginal para Europa, América do Sul e Central, com a
Austrália dominando a Asia. Em fevereiro de 2017, o principal destino das exportações
foi a América Latina (Chile, Brasil e Argentina) surpreendendo o mercado que esperava
uma maior demanda da Índia e China.
A América do Sul vem se constituindo em um importante destino para o deslocamento
de cargas, ainda que o Brasil venha diminuindo suas importações em função da queda
do crescimento econômico e melhora do regime hidrológico, que diminui a
necessidade do despacho das termoelétricas a gás para poupar os reservatórios das
hidroelétricas.

Demanda Europeia
A Europa representa o mais flexível dos mercados para o gás natural pois possui uma
ampla rede de gasodutos, sua regulação faz com que a demanda seja muito sensível a
preços com a substituição entre gás e carvão para a geração elétrica, agora
crescentemente também incluindo geração solar e eólica19.
Mais de um terço (34%) da demanda de gás natural na Europa Ocidental depende do
gás produzido na Rússia e transportado principalmente por gasodutos de longa
19

(BENKE e SRINIVASAN, 2017)
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distancia. A produção da Noruega corresponde a quase um quarto e a produção local é
de 17% do total. O GNL é só 13%, mas representa a grande mudança no mercado nos
últimos anos, como se vê na Figura 13.
Desde 2009, quando a oferta da Rússia começou a falhar, a Europa busca outras fontes
fornecedoras de Gás Natural. A Rússia permanecerá como principal fornecedor para os
mercados europeus pelo menos por mais 20 anos e hoje, o principal fornecedor de
GNL é o Catar.
Em 2016, a Gazprom quebrou todos os seus recordes de exportação de gás por
gasoduto para a Europa, porém a disponibilidade de GNL no mercado criou
alternativas para a precificação e fornecimento para os compradores europeus.
A produção doméstica europeia de GN vem declinando com os campos maduros do
Mar do Norte e as limitações ambientais20 no maior campo produtor da parte
ocidental do continente – Groningen, na Holanda. Este campo, operado pela Shell e
Exxon, já produziu 77% de suas reservas originais.
Esta situação aumenta a importância geopolítica da Rússia e o papel de Putin no
cenário mundial. Os EUA entram como alternativa para a oferta de GN na Europa,
deslocando a Rússia que, por outro lado, já vem sofrendo os efeitos da queda dos
preços de petróleo nas suas receitas com a produção do cru.
Figura 13 Fontes de suprimento de Gás Natural para a Europa em 2016

Fonte: https://goo.gl/bzFNZ2
A disputa pelas rotas dos novos gasodutos, como o que pretende ligar o Irã-Catar com
a Síria explicam parte da crise da Síria e seus efeitos sobre a grande onda de imigração
que ameaça fortemente a estabilidade europeia, da mesma forma que no passado
recente, as disputas por rotas para a China levaram a conflitos no Afeganistão e
Turcomenistão.
Três conflitos depois de 2008 envolvendo a Rússia –Síria, Ucrânia e Georgia – mostram
a importância que os russos dão ao controle das rotas de suprimento de energia21. No
caso da Georgia, a Russia invadiu o pais fronteiriço em 2008, depois que a Georgia foi
20
21

Pequenos terremotos têm sido observados na região do campo.
(RUEHL, 2017)
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convidada para entrar na OTAN. No entanto, o objetivo principal era evitar, o que
efetivamente ocorreu em 2006: a construção do oleoduto Baku-Tbilisi (Georgia)Ceyhan (Turquia) que traz petróleo do Mar Cáspio para o Mediterrâneo, sem passar
pela Rússia. Os americanos e a Europa Ocidental eram favoráveis a esta rota. Os russos
eram contra.
No caso da Ucrânia, a Rússia em disputa por tarifas referentes ao transporte de gás,
fundamental para o suprimento da Europa Ocidental, levou a interrupção do
fornecimento por três semanas em 2009, dando origem a uma crise que levou a
escalada da disputa interna, culminando, em 2014, na invasão pela Rússia da Criméia,
que sedia a única base naval russa no Mar Negro. Controlar a Ucrânia é fundamental
para a Rússia ter o controle sobre os dutos que passam pelo pais levando produtos
russos.
Figura 14 Rotas de suprimento de energia nas fronteiras da Russia

Fonte: https://ramenir.com/2017/03/07/geopolitics-energy-supplyand-the-russian-military/
A Figura 15 apresenta um desenho esquemático da rota turca, através do Mar Negro,
que pode criar uma alternativa as rotas que passam pela Ucrânia, vindos da parte
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Norte da Rússia. Também são apresentadas as rotas a partir do Azerbaijão, assim
como as duas rotas competitivas para trazer a produção de gás do Catar e sul do Irã,
através do Irã-Iraque- Síria ou Arábia Saudita-Jordânia-Síria-Turquia. Estas duas rotas
colocam em polos opostos Rússia e EUA, sunitas e chiitas e está na base de grande
parte do conflito militar e geopolítico na Síria.
Figura 15 Algumas Rotas Projetadas de Gasodutos no Oriente Médio e Europa

Fonte: https://www.bbvaresearch.com/en/publicaciones/syriapipeline-wars/
A Gazprom enfrenta dificuldades com o declínio de importantes campos de seu
portfólio, necessitando ampliar suas novas áreas em regiões desafiadoras: acima do
Circulo Ártico, no Leste da Sibéria e na Plataforma Continental. Novos gasodutos para
a China e Europa precisam ser construídos, mas os projetos estão encontrando severas
restrições financeiras, operacionais e geopolíticas22.
A estrutura de contratação predominante na Rússia ainda é da fase anterior a
expansão do GNL, da produção flexível e globalização do mercado. São contratos
geralmente longos, de mais de 20 anos, com cláusulas de take or pay e os preços do
GN são indexados a uma cesta de petróleo e produtos, com muito pouca flexibilidade
no curto prazo23.
Um dos projetos importantes para a expansão da produção da Gazprom é o South
Pars, no Irã, com discussões sobre as rotas, incluindo gasodutos para a Índia, Paquistão
e Turquia, de onde poderia chegar a Europa. Enquanto a discussão é sobre gasodutos a
ameaça as exportações da Rússia é pequena, porém se instaladas plantas de GNL a
situação torna-se muito mais desafiadora. A Rússia produz GNL em Sakhalin, na costa
Pacifica, no norte do país e exporta principalmente para a Ásia, porém a Gazprom está
muito atrasada nesta forma de transporte de gás natural.
22
23

(MOORS, 2017)
(MOORS, 2017)
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Figura 16 Terminais de regaseificação Europa: em operação e em construção 2016

Fonte: (FLOR, 2016)
A expansão do mercado europeu de gás natural em forma GNL dependerá do
crescimento da capacidade de regaseificação. A Figura 16 sugere que o planejamento
para a construção de novos terminais volta-se muito mais para a Itália, Sudeste da
Europa, da mesma forma que no extremo do Noroeste do continente onde se
concentra a construção dos novos terminais de regaseificação.
A importância da geopolítica do petróleo e gás natural para a Rússia pode ser
observada nas investigações recentes sobre a influência russa na eleição de Trump,
nos EUA24. Um dos seus principais assessores25 era representante do Governo da
Turquia e as inter-relações entre os interesses geopolíticos e o mundo do petróleo se
expressam também no fato que dois grandes atores na definição da política externa,
tanto dos EUA, como na Rússia, são oil men: Rex Tillerson, ex-presidente da Exxon e
agora Secretário de Estado dos EUA e Igor Sechin, ex-presidente da Rosneft e agora
principal assessor para política externa da Rússia.
Há rumores que os 19,5% de ações da Rosneft que foram adquiridos entre 6 e 7 de
dezembro de 2016, por fundos “anônimos”, numa operação coordenada por agentes
de Singapura, Itália e Catar, podem estar relacionados com os 19,5% oferecidos por
Putin a Trump em julho de 2016, em troca de amenizar as sanções americanas ao
petróleo russo26.
Nos últimos meses do Governo Obama Ordens Executivas foram remetidas ao
Congresso com sanções em relação a participação da Rússia nas eleições e a invasão
24

https://medium.com/@yonatanzunger/from-russia-with-oil4d027411bcc5#.62ib8mndl
25
Michael Flyinn, general americano, que passou 24 dias como Assessor Especial de
Segurança de Trump, era consultor contratado para representar, nos EUA, os
interesses da Turquia. https://www.nytimes.com/2017/03/10/us/politics/michaelflynn-turkey.html
26
O Steele Dossier foi preparado por agente do M6 inglês e envolve várias autoridades
american as e russas.
http://moderndiplomacy.eu/index.php?option=com_k2&view=item&id=2246:six-menconnected-to-the-trump-russia-steele-dossier&Itemid=225
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da Ucrânia em 2013. Isto dificultava a revogação destas medidas por Trump, sem
prévia aprovação do Congresso. As ordens, conhecidas como S.9427, atingem
atividades russas de petróleo e gás, assim como os dutos, permitindo ao Governo
americano a aplicação de sanções econômicas muito severas para a Rússia, em
especial seu setor de petróleo e gás.

Demanda Asiática
Não há dúvidas que hoje o mais importante mercado para GNL é a Ásia, responsável
por 80% do crescimento das importações em 201628. China, Japão e Índia são os
principais mercados, mas o Paquistão, que acabou de inaugurar um terminal de
regaseificação flutuante29, pode ser também um importante destino no continente.
Japão, voltando a energia nuclear, e Coreia do Sul, com térmicas a carvão, não estão
crescendo suas importações de gás natural.

Japão
O Japão foi responsável por uma grande expansão das rotas de GNL quando, depois do
acidente nuclear em Fukushima, desligou suas térmicas nucleares e passou a utilizar o
GN na geração elétrica. A partir de 2014, quando o Japão foi responsável por 36% das
importações mundiais de GNL30, esta situação começou a se reverter com a religação
das térmicas nucleares reforçando a tendência para a convergência global dos preços
de GNL, ainda que a indefinição da política energética japonesa sobre térmicas
nucleares aumente as incertezas sobre a demanda do produto pelo Japão.

China
A China tanto importa GNL como importa gás natural através de longos gasodutos.
Recente documento sobre a política ambiental na China, com redução dos níveis de
poluição devido ao uso do carvão, irá provocar uma aceleração da demanda chinesa
de gás natural.
Em 2015, a China fechou mais de 20 mil plantas industriais por questões ambientais,
punindo com multas pesadas os responsáveis, em uma demonstração de crescente
compromisso com questões do meio ambiente31 o que vai implicar em fortes
estímulos à substituição do carvão por gás natural na matriz energética, com várias
implicações sobre a extensão e utilização dos gasodutos e terminais.
No primeiro Plano Quinquenal sob a liderança do Presidente Xi Jinping, que assumiu
em 2012, há um detalhamento das metas para a energia. Neste plano há a previsão de
aumento da eficiência energética, com queda da necessidade de petróleo por cada
ponto percentual de crescimento do PIB e uma mudança do perfil dos derivados
demandados, diminuindo os médios e pesados, mais associados a gastos de
investimento, com aumento dos destilados mais leves, mais associados ao crescimento
do consumo.
Por outro lado, a China está passando por uma profunda reforma no seu setor de
dutovias, com resistência das grandes petroleiras do país que não querem acabar seu
27

(NEPHEW et al., 2017)
(BENKE e SRINIVASAN, 2017)
29
(BENKE e SRINIVASAN, 2017)
30
(RODRIGUES e QUEIROZ, 2016)
31
(MEIDAN, 2016, p. 4.)
28
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monopólio. Agora, no Congresso dos Povos Nacionais, o encontro do Parlamento
Nacional chinês, o tema foi debatido com a proposta de criação de uma empresa
estatal que operaria a rede de gasodutos e oleodutos do país, possibilitando o livre
acesso para pequenos produtores e principalmente para atrair novos investidores do
shale gas na Província de Sichuan.
As últimas noticias da China parecem indicar uma vitória das NOCs do país que
conseguiram adiar a criação de uma empresa independente para cuidar dos dutos,
reforçando a integração vertical das estatais chinesas.
Um dos principais entraves à reforma do setor é a disputa entre as grandes petroleiras
estatais e as refinarias teapot32 no que se refere ao acesso a oleodutos para
importação de petróleo e transporte de derivados.
Estas mudanças podem ter importantes implicações para a geopolítica da China. O
governo pretende ampliar a rede de dutos em mais de 53 mil quilómetros, incluindo
novas ligações com a Rússia, Europa Central, Irã, entre outros.
A precificação interna dos preços do gás natural, na disputa entre os grandes
produtores e os distribuidores é também um motivo de intensas controvérsias
referentes as reformas do setor na China.

Índia
A Índia aumentou suas importações de GNL de um terço em 2016, aproveitando-se
dos preços baixos e das disputas entre os fornecedores.
Com a queda do diferencial de preços da Asia e EUA o GNL proveniente dos EUA vem
perdendo competitividade, na Índia, para outros fornecedores, especialmente a
Austrália. A disputa por mercado tende a aumentar na região, apesar do recente
contrato de empresa estatal indiana com a Gunvor, importante trader de GNL, para
receber GNL dos EUA para este ano de 2017. A empresa estatal indiana GAIL assinou
em 2011 um contrato de compra por 20 anos de 3,5 milhões de toneladas por ano a
partir do Sabine Pass dos EUA33.

Implicações para o Brasil

Em 2015, o gás natural representava 13,5% das fontes primárias de energia do país34,
com a Petrobras desempenhando um papel estratégico em quase todos os segmentos
da indústria. As mudanças na regulação do mercado brasileiro de petróleo e gás que
passou por um processo de abertura para agentes privados desde 1995, culminaram
com o fim do monopólio do petróleo e gás em 1998. As pressões para aberturas ainda
maiores para o setor de gás natural levaram a mudanças do marco regulatório
específico a partir de 2005, culminando com a Lei 11.909/2009, conhecida como Lei do
Gás35, porém o papel central da Petrobras não foi alterado na pratica, apesar de
formalmente terem sido abertas possibilidades para facilitar a entrada de outros
agentes no mercado.
O mercado de gás brasileiro é, de um lado, extremamente rígido pois a maior parte da
produção é associada a produção de petróleo e a importação da Bolívia tem um
32

Pequenas refinarias de baixa complexidade.
http://www.reuters.com/article/us-ceraweek-india-imports-idUSKBN16D2DU
34
(MME- SECRETARIA DE PETRÓLEO GÁS NATURAL E COMBUSTÍVEIS RENOVÁVEIS,
2016)
35
Regulamentada pelo decreto 7.382 de 2/12/2010.
33
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contrato de take or pay quase equivalente a capacidade física de transporte.
Incertezas existem, tanto no lado da oferta com questionamentos sobre a capacidade
da Bolívia garantir a produção, como pelo lado da demanda, fortemente influenciada
pelas termoelétricas com um despacho elétrico muito dependente do regime de
chuvas36. Como visto na Figura 17 a energia armazenada nos reservatórios hídricos
vem caindo, com o aumento da geração térmica, apesar da queda em 2016.
Figura 17 Perda de Regularização dos Reservatórios Hídricos (meses)

Fonte:(ROMEIRO, 2016)
O Brasil foi um dos principais compradores de GNL no Atlântico Sul, capturando parte
do re-direcionamento de cargas que passou a ocorrer nos últimos anos, com o
crescimento da demanda no Noroeste da Asia. Por outro lado, como visto na Figura 3,
o Brasil foi o país que mais reduziu suas importações de GNL no mundo em 2016.
A oferta de gás no Brasil tem três origens: produção doméstica, importações via dutos
da Bolívia e importações de GNL. Todos os três componentes caíram em 2016, depois
de crescerem a partir de 2011, como se pode ver na Figura 18.
O mercado brasileiro apresenta uma grande concentração na oferta, tanto pela
produção dominante da Petrobras, como pelo seu controle sobre os terminais e
gasodutos, além das unidades de processamento de gás natural. No lado da demanda,
o setor elétrico é o principal demandante para a geração da termoeletricidade,
introduzindo um componente hídrico no volume demandado, a depender do despacho
elétrico.

36

(ROMEIRO, 2016)
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Figura 18 Oferta de Gás Natural Brasil: Produção doméstica importações dutos e GNL 2010-2016 MMm /d
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Gasoduto Brasil Bolívia
A principal fonte de importação de gás para o Brasil é a Bolívia e o contrato do
Gasoduto Brasil Bolívia expira em 2019 e as negociações sobre sua renovação já
começaram, ainda que de forma tímida. Esta renegociação sobre preços, volume,
condições de take or pay e de operação podem afetar as condições de oferta no Brasil,
no mesmo momento em que a oferta mundial de GNL
Iniciado em 1996, o Gasoduto Brasil Bolívia só atingiu a plenitude de sua capacidade
em 2008, superando o limite de take or pay (24 MMm3/d) em 2006, como se vê na
Figura 19.
Um dos elementos importantes para a conjuntura da renovação do contrato com a
Bolívia, além da disponibilidade do GNL mundial, é a situação interna da demanda de
gás dentro da Bolívia. Existem vários projetos em andamento para a quimificação do
gás, com plantas de fertilizantes nitrogenados, iniciando atividades em 2018 e plantas
de propileno e polipropileno a partir de gás, com inicio de operações em 202237.
Um dos limitadores deste uso é a disponibilidade de reservas no país. A acelerada
produção e o baixo investimento, com pouco sucesso exploratório, fizeram baixar a
razão Reserva/Produção de 23 anos em 2009, para 14 anos em 201438
Do ponto de vista regulatório, desde 2014, o governo boliviano vem adotando vários
mecanismos para estimular o investimento exploratório e reduzir as restrições
ambientais e sociais, na relação com as comunidades tradicionais, numa tentativa de
atrair capitais internacionais39.

37

(CLARA, 2015)
(CLARA, 2015)
39
(CLARA, 2015) menciona os Decretos Supremos 2368 e 2298, de maio e março de
2015 que permitem, com algumas exigências, a exploração em áreas de proteção
ambiental e comunidades indígenas. O DS 2366 estabelece regras para construção de
gasodutos.
38
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Figura 19 Volume de Gás Natural Transportado pelo Gasoduto Brasil-Bolivia. MMm /d 2001-2015.

Fonte:(CLARA, 2015)
As perspectivas de exploração na Bolívia com o crescimento das reservas é um
elemento estratégico para viabilizar a manutenção dos volumes exportados para o
Brasil através do gasoduto Brasil-Bolívia e, portanto, será um elemento chave na
definição das estratégias de negociação entre os dois países nos próximos anos.
A Petrobras, por seu turno, já anunciou a venda de um dos terminais de
regaseificação40, assim como a malha de gasodutos do Sudeste, o principal mercado do
país. A saída da Petrobras como principal player do setor vai acelerar as mudanças do
marco regulatório, ampliando, no curto prazo as incertezas.
O programa de desinvestimento da Petrobras atinge fortemente a propriedade da
rede de gasodutos no Sudeste, o maior mercado de gás natural do Brasil. A venda de
90% da NTS para o grupo financeiro Brooksfield, em negócio avaliado por 5,2 bilhões
de dólares sofre várias contestações judiciais, mas significa mais um passo em direção
a mudanças estruturais no setor.

Produção Doméstica
A oferta doméstica é predominantemente offshore e de gás associado ao petróleo.
e com o crescimento da produção do Pré Sal, as perspectivas são de expansão da
produção do país.
Há uma limitação dos gasodutos de escoamento, ainda que as indefinições sobre o
prosseguimento da Rota 3 ligando o pre sal a área onde está localizado o COMPERJ no
Rio de Janeiro tenham sido reduzidas, podendo superar um dos obstáculos a este
crescimento, no médio prazo.
A UPGN do COMPERJ está com sua principal licitação em andamento e há previsão de
retomada de obras ainda em 2017, com conclusão prevista para 202041 permitindo o
40

Terminal de Regaseificação da Bahia para a Total, juntamente com duas térmicas a
gás no estado.
41
https://home.energyway.com.br/2017/02/20/presidente-da-petrobras-garanteprioridade-a-unidade-de-processamento-de-gas-natural-upgn-no-comperj/
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processamento de gás proveniente do pré sal, transportado pela Rota 3, que ligará os
campos da Cessão Onerosa a UPGN, com capacidade de processar 21 milhões de
metros cúbicos dia.
Observando-se os dados da Figura 20 verifica-se um aumento da reinjeção de gás
natural a partir de 2013, acompanhando o aumento da produção nacional e se
estabilizando no entorno de 30% em 2016, refletindo algumas dificuldades de
escoamento da produção, ao mesmo tempo em que a reinjeção pode também
significar técnicas de recuperação secundária utilizadas.
Figura 20 Produção Nacional de Gás Natural e % Reinjetado. MMm3/dia
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Mudanças no Marco Regulatório do Gás
As expectativas são de que, com a saída da Petrobras do papel chave no setor de gás
natural, desde a produção até a comercialização e a logística, novos agentes entrem no
mercado, ampliando a competição. Esta foi a intenção das reformas já implementadas,
até agora sem efeitos significativos, e agora estimuladas por uma decisão da própria
Petrobras de retirar-se do setor. A iniciativa “Gás para Crescer”42 busca atrair
contribuições dos agentes de mercado para a formulação das novas regras de um
mercado que, no mundo, sai da rigidez dos contratos de take-or-pay e transporte por
dutos para a flexibilidade de preços spot e negociação de GNL.

42

Lançada em evento do IBP, em julho de 2016, a iniciativa do MME busca atender ao
novo cenário. Em outubro de 2016, as Diretrizes do programa foram colocadas em
consulta pública. https://goo.gl/M6Dyc7
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No caso do Brasil esta combinação de sistemas rígidos e de longo prazo com a
flexibilidade requerida para um mercado cuja principal demanda era para a geração
elétrica, de caráter irregular, foi conseguida pela gestão de um portfólio verticalmente
integrado em uma empresa dominante que assumiu os riscos de investimentos.
Os potenciais entrantes vão enfrentar dificuldades com esta realidade de contratos
longos de take or pay e a ausência de integração vertical43.
As reformas precisam levar em conta que o desinvestimento dos ativos da Petrobras
deverá ser realizado a preços de mercado, assim como a flexibilidade oferecida hoje
deverá ser externalizada e preços precisam ser determinados.
Se a decisão da Petrobras provoca alterações significativas na estrutura do mercado de
gás, as relações entre este mercado e a geração termoelétrica traz outro conjunto de
problemas. Como lembram os analistas44, um dos problemas centrais do novo
mercado é o acesso a rede de transporte de gás, além dos tipos de contratos de
comercialização que serão desenvolvidos.

Os gasodutos

Já no Plano Estratégico de 2015, anunciado em 200445, a Petrobras previa um aumento
da demanda de gás natural de 14,2% ao ano, o que exigiria enormes investimentos
para aumentar a produção e principalmente para melhorar a logística de entrega,
expandindo e integrando as malhas de transporte.
Já estavam previstos, em 2004, os gasodutos da Malha Nordeste, o GASENE que
integraria as malhas NE e SE, o gasoduto Urucu-Coari-Manaus, o gasoduto
Campinas Rio de Janeiro e a densificação da Malha Sudeste. Neste Plano, os
investimentos para Energia destinavam-se apenas para a conclusão das termoelétricas
a GN já em construção.
A construção do gasoduto Brasil Bolivia (GASBOL) começou em 1997 e abriu a
possibilidade de ampliar o setor de Gás Natural no Brasil, com a capacidade de
30 milhões de metros cúbicos dia de transporte. As malhas brasileiras, do
Nordeste e do Sudeste não se conectavam, tinham deficiência de compressão e se
expandiam pouco.
Em 2005 a discussão da Lei do Gás passava a ser uma ameaça aos investimentos feitos
pela Petrobras na melhoria da rede e na oferta deste produto, com a busca de abrir o
acesso livre46 a esta rede sem a adequada remuneração aos investimentos já feitos.

43

(HALLACK, 2016)
(HALLACK, 2016)
45
(PETROBRAS, 2004)
46
Projeto de Lei 226/2005 do Senador Rodolfo Tourinho (PFL/BA). O Deputado
Luciano Zica (PT/SP) apresentou um outro projeto contrapondo-se ao do
Senador Tourinho e ambos polarizaram a disputa.
44
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Figura 21 Rede de Gasodutos no Brasil

Fonte:(MME- SECRETARIA DE PETRÓLEO GÁS NATURAL E COMBUSTÍVEIS RENOVÁVEIS,
2016)

Conclusões
A expansão do comércio marítimo de gás natural deve se transformar em um
elemento fundamental para a precificação deste produto energético, que deverá ter
sua demanda aumentada, em busca de fontes primárias de energia com baixo
carbono.
Principalmente na Europa, com uma intensificação de seu uso e limitações nas fontes
tradicionais de oferta, as disputas entre os EUA como fornecedor de GNL e a Rússia,
om seus gasodutos, deverão se aprofundar, estendendo-se com implicações
geopolíticas para o Oriente Médio e na região do sudeste da Europa, nos mares Cáspio
e Negro.
Já hoje, parte dos conflitos na Síria e Turquia, com suas implicações para a onda de
migrações para a Europa, pode ser atribuída a disputas por rotas alternativas de
acesso a fontes de gás natural no Irã e Catar, além dos tradicionais elementos
religiosos e políticos, que influem nos conflitos regionais.
A garantia de suprimento está sob grandes incertezas, tanto como resultado do
imenso volume de recursos de capital necessários para sua implantação, como por
limitações das reservas descobertas, assim como pelos conflitos geopolíticos e
disputas regulatórias.
É neste contexto que a renegociação do contrato de transporte de gás Bolívia-Brasil
ocorrerá. Na Bolívia transformações importantes ocorrem em busca de aumentar o
investimento exploratório, ao mesmo tempo em que a demanda doméstica deverá
crescer com o aumento da capacidade de processamento da molécula dentro do pais,
enquanto no Brasil, a Petrobras desfaz-se de seus ativos no transporte e nos terminais
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de regaseificação, além de reduzir sua participação na geração térmica de eletricidade.
Mudanças no marco regulatório do gás natural também são esperadas para se adaptar
ao novo papel da Petrobras no setor.
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