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Ciclo de Debates sobre Petróleo e 
Economia - IBP 

Gás do Pré-Sal: Oportunidades, Desafios 
e Perspectivas 

Gás para Crescer 
Márcio Félix - Secretário de Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis 
Rio de Janeiro, 17 de março de 2017 

 



Plano Decenal de Expansão de Energia 2026 Brasília: MME/EPE, 2017 

Produção Nacional quase não aumenta ? 

Volume boliviano cai ? 

Capacidade de regaseificação não aumenta ? 
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Petrobras ganha mais três anos para importar GNL 26/03/2018 

Com isso, ...poderá continuar a trazer até 25 milhões de m³/ano... até janeiro de 2021, ... 
 Fonte: Brasil Energia Online 



MARCO REGULATÓRIO DO GÁS NA MIRA DA STATOIL 
16/03/2018   

A Statoil aguarda a definição do novo marco regulatório para o gás natural para avançar com o projeto de Pão de 
Açúcar, localizado na área do bloco BM-C-33, na Bacia de Campos, afirmou o presidente da companhia no Brasil, 
Anders Opedal. ...... 
“Precisamos entender bem o reservatório para podermos definir o layout de sistema submarino e poços do projeto, 
que inclui ainda as descobertas de Gávea e Seat. É difícil seguir em frente com esse projeto sem saber quais serão as 
definições do Gás para Crescer”, afirmou o executivo. 
A empresa precisa garantir que haja demanda pelo energético para definir qual configuração vai usar. O executivo 
explicou que na Noruega, a companhia é capaz de colocar o gás nos dutos e vender em outras partes do continente, 
limitando o risco do negócio ao preço do produto. “Em um mercado liberalizado fica mais fácil seguir em frente”, 
acrescentando que das definições regulatórias depende a definição do FEED do layout submarino do projeto. Umas 
das opções, por exemplo, é a reinjeção do gás. 
 
Fonte: Revista Brasil Energia 
 



Bolívia sugere indexar preço de seu gás ao GNL  
27/11/2017   

 
... O ministro dos Hidrocarbonetos da Bolívia, Luiz Alberto Sanchez, sugeriu que o preço do 
gás boliviano seja indexado ao gás natural liquefeito (GNL) e não mais ao preço de 
referência do petróleo WTI, do Texas. Isso porque, de acordo com ele, o GNL é o principal 
competidor do hidrocarboneto boliviano. 
... A ideia do governo do país vizinho é buscar novos mercados a preços justos. Sanchez 
disse que, atualmente, o hidrocarboneto boliviano é vendido em uma faixa que vai de US$ 
4 a US$ 5 por milhão de BTU, enquanto que o GNL mercado spot está entre US$ 8 e US$ 9 
por milhão de BTU. 
O titular da pasta dos hidrocarbonetos também ressaltou que o gás boliviano se mostra 
mais competitivo que o shale gás argentino, do campo de Vaca Muerta, bem como o gás 
brasileiro que será explorado no pré-sal. “A Bolívia não tem competidores hoje, no que diz 
respeito ao gás. Somos muito mais competitivos que o pré-sal brasileiro”, comentou. 
 
Fonte: Brasil Energia Online 
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Faixa de Preços de Suprimento atual 



Global LNG Outlook - Medium and Long Term - Quarter 1 2017 



Pontos a ponderar... 

• Substituição de fontes de suprimento 

• Troca de supridores 

• Redução de custos logísticos 

• Aumento e diversificação da produção nacional 

• Novos papéis –consumidor, provedor, supridor 

• Exemplos de outros países 

 

• borandá... 

 





Obrigado  
 

 

 

Dúvidas ?   

Eu também tenho, um monte.... 


