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RESUMO 

 

O presente estudo tem por objetivo apresentar o uso correto do gás natural em 
residências, bem como mostrar as características, etapas de instalações e normas 
propostas pela Companhia Estadual de Gás. Como justificativa, tem-se que o Gás 
Natural é uma fonte de energia moderna, que e utilizada em países de primeiro 
mundo. Sobre a metodologia de pesquisa, esta trata-se de uma revisão literária que 
tem como objetivo abordar e apresentar os pensamentos dos autores consultados 
sobre o tema proposto no estudo para em seguida chegar aos objetivos propostos 
no presente estudo. Concluiu-se que o gás natural se trata de uma fonte de energia 
segura. Porém, é preciso que instalações e equipamentos estejam em perfeita 
ordem para impedir vazamentos. O gás natural trata-se de um composto que pode 
ser adquirido por meio de jazidas ou da queima de biomassa. O gás natural é 
formado por uma mistura de hidrocarbonetos leves (metano, etano, propano, butano 
e demais gases em menores proporções), que submetido à temperatura ambiente e 
pressão atmosférica, continua no estado gasoso. 
 
Palavras-Chave: Energia; Gás Natural; Meio Ambiente. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to present the correct use of natural gas in homes, as 
well as to show the characteristics, stages of installations and standards proposed by 
the State Gas Company. As justification, Natural Gas is a modern energy source, 
which is used in first world countries. About the research methodology, this is a 
literary review that aims to approach and present the thoughts of the authors 
consulted on the theme proposed in the study and then reach the goals proposed in 
the present study. It was concluded that natural gas is a safe source of energy. 
However, it is necessary that facilities and equipment are in perfect order to prevent 
leaks. Natural gas is a compound that can be purchased through deposits or biomass 
burning. Natural gas is composed of a mixture of light hydrocarbons (methane, 
ethane, propane, butane and other gases in smaller proportions), which, when 
subjected to ambient temperature and atmospheric pressure, is still in the gaseous 
state. 
 
Keywords: Energy; Natural Gas; Environment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se que quando as pessoas falam sobre energia e gás natural, as 

opiniões divergem, onde muitas das vezes, questiona-se sobre o fato de deste ser 

prejudicial ao meio ambiente ou a última grande fonte de energia limpa. Frente a 

isto, talvez não se deva questionar se o gás natural é uma boa fonte de energia, 

mas, em primeiro lugar, examinar o que é uma boa fonte de energia. 

O gás natural, como o petróleo e o carvão, é um combustível fóssil, formado 

abaixo da superfície da terra. Os cientistas acreditam que o gás natural, semelhante 

ao petróleo, se formou há milhões de anos, quando os restos de plantas e animais 

antigos desmoronaram sob pressão e calor. A matéria em decomposição formou o 

gás, que ficou preso em rochas porosas em áreas que depois foram cobertas com 

rochas mais duras. 

Como justificativa, tem-se que o Gás Natural é uma fonte de energia 

moderna, que e utilizada em países de primeiro mundo. Neste início de século XXI, o 

gás natural vem ganhando cada vez mais relevância no Brasil, e com isso, o 

trabalho busca mostrar seus pontos negativos e positivos através de pesquisas 

bibliográficas e normas proposta pela Companhia Estadual de Gás (CEG). 

Como problema da pesquisa, observa-se que é incontestável o aumento do 

uso do gás natural em obras de construção civil, principalmente nos amplos centros 

urbanos de todo país, talvez isto se deva ao fato de que ele queima de forma mais 

limpa que outros combustíveis fósseis, emitindo níveis mais baixos de emissões 

nocivas, como monóxido de carbono, dióxido de carbono e óxidos nitrosos.  

Todavia, não é tão limpa quanto as fontes de energia renováveis, como a 

eólica ou a solar, mas, por ser abundante, relativamente barata e fácil de usar, 

muitos a consideram uma medida provisória ao grau em que a sociedade faz a 

transição para outras fontes de energia. Diante disto, as empresas distribuidoras 

estaduais vêm crescendo suas redes, com investimentos significativos nas 

instalações e adaptações nas residências. Diante disto, questiona-se: quais as 

características da implantação das instalações do gás natural em obras 

residenciais? 

Sendo assim, o presente estudo tem por objetivo apresentar o uso correto do 

gás natural em residências, bem como mostrar as características, etapas de 

instalações e normas propostas pela CEG. Como objetivos específicos, busca-se 

https://www.sinonimos.com.br/incontestavel/


 

 

exibir o conceito, história, características, composição e propriedades do gás natural; 

expor o panorama do uso do gás natural no Brasil; abordar as vantagens e 

desvantagens do gás natural em relação ao meio ambiente. 

Sobre a metodologia de pesquisa, esta trata-se de uma revisão literária que 

tem como objetivo abordar e apresentar os pensamentos dos autores consultados 

sobre o tema proposto no estudo para em seguida chegar aos objetivos propostos 

no presente estudo. Para tanto, foram utilizadas publicações e artigos eletrônicos 

provenientes de bibliotecas virtuais. Como critérios de seleção das obras, foram 

utilizadas apenas obras publicadas em inglês e português entre os anos de 2000 e 

2017. A pesquisa tem um aspecto exploratório-explicativo, com características de 

pesquisa qualitativa. 
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2 O GÁS NATURAL 

 

Neste capítulo, aborda-se o gás natural, exibindo seu conceito, história, 

características, composição e propriedades. Neste capítulo, apresenta-se que o gás 

natural é uma mistura de gás natural de hidrocarboneto que consiste, 

principalmente, em metano.  

Mostra também que o gás natural é consumido como encontrado na natureza. 

Desde a extração no depósito até a chegada às residências e pontos de consumo, o 

gás natural não passa por nenhum processo de transformação. Mostra ainda que, 

muitas vezes, os gases naturais contêm quantidades substanciais de sulfeto de 

hidrogênio ou outros compostos orgânicos de enxofre. 

 

2.1 CONCEITO  

 

Inicialmente, pode-se dizer que o gás natural trata-se de uma mistura de 

gases ricos em hidrocarbonetos. Todos esses gases (metano, nitrogênio, dióxido de 

carbono etc.), são naturalmente encontrados na atmosfera. As reservas de gás 

natural estão nas profundezas da terra, próximas a outros leitos de hidrocarbonetos 

sólidos e líquidos, tais como carvão e petróleo bruto (CONCEIÇÃO, 2006). 

O gás natural é frequentemente encontrado dissolvido em óleo nas altas 

pressões existentes em um reservatório, e pode estar presente como uma capa de 

gás acima do óleo. Em muitos casos, é a pressão do gás natural exercido sobre o 

reservatório de óleo subterrâneo que fornece o impulso para forçar o óleo até a 

superfície. Esse gás natural é conhecido como gás associado; onde muitas vezes, é 

considerada a fase gasosa do petróleo bruto e geralmente contém alguns líquidos 

leves, como propano e butano (MACHADO; MELO; LASTRES, 2007). 

Por essa razão, de acordo com Thomas (2004, p. 57), “o gás associado é, por 

vezes, chamado de gás úmido”. Também, existem reservatórios que contêm gás e 

nenhum óleo. Este gás é denominado gás não associado. “O gás não associado, 

proveniente de reservatórios que não estão conectados a nenhuma fonte conhecida 

de petróleo líquido, trata-se do gás seco". 

O gás natural é uma mistura de gás natural de hidrocarboneto que consiste, 

principalmente, em metano, mas, geralmente inclui quantidades variáveis de outros 

alcanos superiores e, às vezes, uma pequena porcentagem de dióxido de carbono, 
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nitrogênio, sulfeto de hidrogênio ou hélio. Ele é formado quando camadas de matéria 

vegetal e animal em decomposição são expostas a calor e pressão intensos sob a 

superfície da Terra durante milhões de anos. A energia que as plantas originalmente 

obtiveram do sol é armazenada na forma de ligações químicas no gás (LAVADO, 

2009). 

Assim, o gás natural é um combustível fóssil usado como fonte de energia 

para aquecimento, cozimento e geração de eletricidade. É também usado como 

combustível para veículos e como matéria-prima química na fabricação de plásticos 

e outros produtos químicos orgânicos comercialmente importantes. O gás natural à 

base de combustíveis fósseis é um recurso não renovável (MENESES, 2005). 

O gás natural é encontrado em formações rochosas subterrâneas profundas 

ou associado a outros reservatórios de hidrocarbonetos em leitos de carvão, bem 

como em clatratos de metano. O petróleo é outro recurso e combustível fóssil 

encontrado nas proximidades com o gás natural. A maior parte do gás natural foi 

criada ao longo do tempo por dois mecanismos: biogênico e termogênico. O gás 

biogênico é criado por organismos metanogênicos em pântanos, brejos, aterros 

sanitários e sedimentos superficiais. Mais profundamente na terra, com temperatura 

e pressão maiores, o gás termogênico é criado a partir de material orgânico 

enterrado (OLIVEIRA, 2015). 

Segundo (Paro (2005, p. 34), “na produção de petróleo, o gás é 

frequentemente queimado como gás de combustão. O Banco Mundial de 

Desenvolvimento estima que mais de 150 quilômetros cúbicos de gás natural são 

queimados ou ventilados no planeta”. Antes que o gás natural possa ser usado 

como combustível, a maioria, mas não todos, deve ser processada para remover as 

impurezas, inclusive a água, para atender às especificações do gás natural 

comercializável. 

Os subprodutos desse processamento incluem: etano, propano, butanos, 

pentanos e hidrocarbonetos de maior peso molecular, sulfeto de hidrogênio (que 

pode ser convertido em enxofre puro), dióxido de carbono, vapor de água e, às 

vezes, hélio e nitrogênio (RABELO, 2002). 

Deste modo, o gás natural é, por muitas vezes, informalmente referido 

simplesmente como "gás", especialmente quando comparado a outras fontes de 

energia, como o petróleo ou o carvão. No entanto, não deve ser confundido com 

gasolina, especialmente na América do Norte, onde o termo gasolina é 
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frequentemente reduzido em uso coloquial para gás (RICHTER et al., 2016). 

O gás natural é a última fonte de energia fóssil a ser utilizada em escala 

global. Por mais de um século, quando o gás foi descoberto em áreas distantes dos 

locais onde poderia ser utilizado, era preferencialmente queimado no poço de gás ou 

libertado para a atmosfera, porque aproveitá-lo em um oleoduto e fazê-lo viajar por 

muitos quilômetros também era caro (RYCKEBOSCH; DROUILLON; VERVAEREN, 

2011). 

Todavia, a situação mudou, e o gás natural adveio a ocupar o terceiro lugar 

no consumo mundial de energia, e é a fonte fóssil com as melhores perspectivas de 

crescimento. Nos anos setenta, com a criação de transporte e infraestruturas para a 

importação de gás natural, os países produtores e os consumidores definiram 

acordos contratuais típicos que ainda são modelos de referência. A partir dos anos 

setenta, segundo Silva (2009, p. 79), “o consumo mundial de gás triplicou, crescendo 

de 100 bilhões de metros cúbicos para aproximadamente 3.444 metros cúbicos em 

2014”. 

Como já visto, o gás natural é um combustível fóssil como o petróleo e o 

carvão. É uma mistura de hidrocarbonetos, principalmente metano e outros gases de 

substâncias, tais como o dióxido de carbono, o azoto, o sulfureto de hidrogénio e, 

em alguns casos, o hélio. As misturas que são compostos principalmente de metano 

são chamados de misturas secas, enquanto aqueles contendo principalmente 

hidrocarbonetos como o propano e o butano, são chamados de misturas úmidas 

(LAVADO, 2009). 

Antes de ser distribuído para uso, o gás natural é tratado para eliminar dióxido 

de carbono e nitrogênio, o que o torna menos inflamável e sulfeto de hidrogênio, um 

gás corrosivo e tóxico. O resultado é, principalmente, o metano. O metano é o mais 

simples hidrocarboneto gasoso, e é caracterizado pela menor molécula, incluindo um 

átomo de carbono e quatro hidrogênios átomos (CH4). É mais leve do que o ar (a 

uma temperatura de 15°C e 1013.25 milibar de pressão, e o seu peso específico é 

de 0,678 kg/m3), é incolor e inodoro, e não tóxico (SOARES; SANTOS; POSSA, 

2008). 

O gás natural é feito principalmente de metano, o hidrocarboneto mais leve 

(um composto de hidrogênio e carbono). O gás natural não tem cor ou odor. Quando 

é queimado, libera muita energia que pode ser usada para cozinhar, aquecer, gerar 

eletricidade e outras necessidades. No entanto, por ser um combustível fóssil, o gás 



14 

 

 

natural não é um recurso renovável. É uma boa fonte de energia; afinal de contas, 

há muito disso em grande maioria dos países. Se isso não bastasse, pode ser 

produzido e transportado de forma acessível (MACHADO; MELO; LASTRES, 2007). 

Alguns críticos dizem, no entanto, que o gás natural não é tão limpo quanto 

parece. Alguns cientistas dizem que, embora o gás natural queime de forma mais 

limpa do que outros combustíveis fósseis, uma quantidade significativa de metano 

escapa para a atmosfera dos poços e oleodutos de gás natural. Neste contexto, os 

gasodutos transportam gás natural por muitas partes do planeta (CONCEIÇÃO, 

2006). 

 

2.2 HISTÓRIA E CARACTERÍSTICAS 

 

As primeiras descobertas de vazamentos de gás natural foram feitas no Irã 

entre 6000 e 2000 a.C. Muitos escritores antigos descreveram o petróleo natural se 

infiltrou no Oriente Médio, especialmente na região de Baku, região essa que adveio 

a ser o Azerbaijão. O uso de gás natural foi mencionado na China por volta do ano 

900 a.C. Todavia, foi na China, no ano 211 a.C, que o primeiro poço conhecido foi 

perfurado para gás natural, para profundidades relatadas de 150 metros (RICHTER 

et al., 2016). 

Os chineses perfuraram seus poços com varas de bambu e pedaços 

primitivos de percussão com o propósito expresso de procurar gás em calcários que 

datam do período Triássico Superior (cerca de 229 milhões a 200 milhões de anos 

atrás) em um anticlíneo a Oeste da moderna Chongqing (CONCEIÇÃO, 2006). 

Naquele tempo, o gás foi queimado para secar o sal fundido encontrado no 

calcário. Eventualmente, os poços eram perfurados a profundidades que se 

aproximavam de 1.000 metros, e mais de 1.100 poços foram perfurados no anticlinal 

em 1900. O gás natural era desconhecido na Europa, até a sua descoberta na 

Inglaterra, no ano de 1659 e, mesmo assim, não teve amplo uso. Em vez disso, o 

gás obtido a partir do carvão carbonizado (conhecido como gás urbano), tornou-se o 

principal combustível para iluminar ruas e casas em grande parte da Europa a partir 

de 1790 (MACHADO; MELO; LASTRES, 2007). 

Segundo Conceição (2006, p. 45), “na América do Norte, a primeira aplicação 

comercial de um produto petrolífero, foi a utilização de gás natural de um poço raso 

em Fredonia, nos arredores de Nova Iorque, no ano de 1821”. O gás foi distribuído 
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por um tubo de chumbo pequeno aos consumidores para iluminação e cozimento. 

Assim, “ao longo do século XIX, o uso de gás natural permaneceu localizado porque 

não havia como transportar grandes quantidades de gás por longas distâncias”.  

Deste modo, o gás natural permaneceu à margem do desenvolvimento 

industrial, baseado principalmente no carvão e no petróleo. Todavia, um importante 

avanço na tecnologia de transporte de gás ocorreu em 1890, com a invenção do 

acoplamento à tubulação à prova de vazamentos. No entanto, materiais e técnicas 

de construção permaneceram tão pesados que o gás não poderia ser usado a mais 

de 160 km de uma fonte de abastecimento. Assim, o gás associado foi queimado na 

maior parte (isto é, queimado na cabeça do poço), e o gás não associado foi deixado 

no solo, enquanto o gás urbano foi fabricado para uso nas cidades (RICHTER et al., 

2016). 

A transmissão de gás de longa distância tornou-se uma prática comum 

durante o final da década de 1920, devido aos novos avanços na tecnologia de 

dutos. De 1927 a 1931, mais de dez grandes sistemas de transmissão foram 

construídos nos Estados Unidos. Cada um desses sistemas era equipado com tubos 

com diâmetros de aproximadamente 50 cm (20 polegadas) e mais de 320 km (200 

milhas). Após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), um grande número de dutos 

ainda mais longos de diâmetro crescente foi construído. A fabricação de tubos com 

um diâmetro de até 150 cm (60 polegadas) tornou-se possível (MACHADO; MELO; 

LASTRES, 2007). 

Desde o início dos anos 70, os gasodutos mais longos tiveram sua origem na 

Rússia. Por exemplo, nos anos 60 e 70, o oleoduto da Luz do Norte, de 5.470 

quilômetros de extensão, foi construído nos Montes Urais. Como resultado, o gás do 

campo de Urengoy, o maior do mundo, passou a ser transportado para a Europa 

Oriental e depois para a Europa Ocidental para consumo (CONCEIÇÃO, 2006). 

Outro gasoduto, mais curto, mas, também de grande dificuldade de 

engenharia, foi o gasoduto transmediterrânico de 50cm, que durante os anos 70 e 

80, foi construído entre a Argélia e a Sicília. Nas décadas posteriores, os gasofutos 

ganharam ainda maior diametro e extensão, como o gasoduto natural em Temane, 

em Moçambique, por exemplo,como mostra a figura 01 logo abaixo (MACHADO; 

MELO; LASTRES, 2007). 

 

 



16 

 

 

Figura 01 - Gasoduto natural em Temane, em Moçambique 

 

Fonte: Info Diário (2015) 

 

Misturado com o ar, o metano se torna inflamável somente se sua 

concentração varia entre 5 e 15%. Abaixo de 5%, a quantidade de gás natural é 

insuficiente para iniciar a combustão, enquanto 15% do oxigênio é insuficiente. À 

temperatura de 15°C e à pressão atmosférica de um metro cúbico de metano produz 

mais de oito mil calorias. Nessas condições, um metro cúbico de metano tem um 

conteúdo energético equivalente a 1,2 kg de carvão e 0,83 kg de óleo (RICHTER et 

al., 2016). 

Neste contexto, o metano se torna líquido a uma temperatura crítica de –83°C 

e uma pressão de 45 bars. A transformação no líquido o estado pode ocorrer 

diminuindo a temperatura ou aumentando a pressão. Por exemplo, segundo Silva 

(2009, p. 80), “a –161°C, o metano se torna líquido à pressão ambiente”. A 

temperatura crítica de gases naturais úmidos, como propano e butano, “incluindo 3 e 

4 átomos de carbono, respectivamente, é maior que a temperatura ambiente, 

portanto, eles se tornam líquidos simplesmente aumentando a pressão”.  
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No planeta, os hidrocarbonetos, incluindo o metano, estão localizados 

principalmente nos poros rochosos que constituem a parte superior do Crosta 

terrestre e resultam de processos químicos e físicos que ocorreram durante a 

história da Terra. A ação dos agentes atmosféricos provoca a erosão das montanhas 

cujos destroços, transportados por cursos d'água chegam no mar, onde depósitos de 

areia e argila são depositados (RABELO et al., 2002). 

Assim como os detritos, os materiais de origem marítima são depositados no 

fundo do mar: sais que precipitam devido à evaporação e, acima de tudo, animais e 

materiais que vivem no mar. Com o passar do tempo, devido a cristalização de sais, 

os sedimentos se transformam em rochas compactas que ainda possuem pequenos 

orifícios ocupados por água e substâncias orgânicas (SOUZA, 2014). 

Sujeito à ação de desintegração dos microrganismos, estas substâncias 

orgânicas convertem-se em hidrocarbonetos como metano e óleo. Esse processo é 

chamado de mineralização: plantas e animais se transformam em gás, óleo e 

carvão, e esses combustíveis são chamados de "fósseis", porque se originaram da 

fossilização de plantas e animais (RABELO et al., 2002). 

Portanto, o gás natural trata-se de um hidrocarboneto que consiste 

principalmente em metano, embora geralmente também contenha uma porcentagem 

variável de nitrogênio, etano, CO2, H2O, butano, propano, mercaptanos e vestígios 

de hidrocarbonetos mais pesados. Conforme Silva (2009, p. 81), “o metano é um 

átomo de carbono ligado a quatro átomos de hidrogênio (CH4) e pode constituir até 

97% do gás natural”. 

O gás natural é consumido como encontrado na natureza. Desde a extração 

no depósito até a chegada às residências e pontos de consumo, o gás natural não 

passa por nenhum processo de transformação. A estrutura molecular mais simples 

do gás natural permite uma queima limpa, de modo que sua combustão não produz 

partículas sólidas ou enxofre. Assim, o gás natural é uma das fontes mais limpas de 

energia de combustíveis fósseis, pois emite menos gás poluente (SO2, CO2, NOx e 

CH4) por unidade de energia produzida (SOARES; SANTOS; POSSA, 2008). 

 

2.3 COMPOSIÇÃO E PROPRIEDADES 

 

Como já se sabe, o gás natural é uma mistura de hidrocarbonetos que 

consiste principalmente de parafinas leves saturadas, como metano e etano, ambas 
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gasosas sob condições atmosféricas. A mistura também pode conter outros 

hidrocarbonetos, tais como propano, butano, pentano e hexano. Em reservatórios de 

gás natural, mesmo os hidrocarbonetos mais pesados, ocorrem em sua maior parte 

na forma gasosa, devido às pressões mais altas. Eles geralmente liquefazem na 

superfície (à pressão atmosférica) e são produzidos separadamente como Gás 

Natural Liquefeito (GNL), seja em separadores de campo ou em plantas de 

processamento de gás (RICHTER et al., 2016). 

Uma vez separados da corrente de gás, o GNL pode ser separado em 

frações, que vão desde os condensados mais pesados (hexanos, pentanos e 

butanos) até o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP); essencialmente butano e propano) 

até o etano. Esta fonte de hidrocarbonetos leves é especialmente proeminente nos 

Estados Unidos, onde o processamento de gás natural fornece a maior parte da 

carga de etano para a fabricação de olefinas e o GLP para aquecimento e fins 

comerciais (SILVA, 2009). 

Outros gases que comumente ocorrem em associação com os gases de 

hidrocarbonetos são o nitrogênio, dióxido de carbono, hidrogênio e gases nobres 

como hélio e argônio. O nitrogênio e o dióxido de carbono são não combustíveis, e 

podem ser encontrados em proporções substanciais. O nitrogênio é inerte, mas, se 

presente em quantidades significativas, reduz o valor de aquecimento da mistura 

(SOARES; SANTOS; POSSA, 2008). 

Segundo Silva (2009, p. 81), o dióxido de carbono é removido para elevar o 

valor de aquecimento, reduzir o volume e sustentar até mesmo as propriedades de 

combustão”. No entanto, muitas vezes, os gases naturais contêm quantidades 

substanciais de sulfeto de hidrogênio ou outros compostos orgânicos de enxofre. 

Nesse caso, o gás é conhecido como “gás azedo”.  

Os compostos de enxofre são removidos durante o processamento, pois são 

tóxicos quando inalados, são corrosivos para as instalações e tubulações, e são 

poluentes graves se queimados em produtos feitos de gás ácido. No entanto, após a 

remoção de enxofre, uma quantidade diminuta de um odorante mercaptano nocivo é 

sempre adicionada ao gás natural comercial, a fim de garantir a detecção rápida de 

qualquer vazamento que possa ocorrer no transporte ou uso. E como o gás natural e 

a água de formação ocorrem juntos no reservatório, o gás recuperado de um poço 

contém vapor de água, que é parcialmente condensado durante a transmissão para 

a planta de processamento (SOUZA, 2014). 
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3 DIFERENTES USOS DO GÁS NATURAL 

 

Neste capítulo, são abordados os diferentes usos do gás natural, 

despontando o gás natural a médio prazo, a geração de energia, e o uso doméstico. 

Nesse capítulo, exibe-se que o gás natural processado pode ser utilizado para usos 

domésticos, comerciais e industriais.  

Exibe-se igualmente que o gás natural se trata de uma essencial fonte de 

geração de eletricidade por meio da utilização de cogeração, turbinas a gás e 

turbinas a vapor. Exibe-se também que o gás natural provido em um ambiente 

residencial pode gerar temperaturas acima de 1.100°C, tornando-o um importante e 

forte combustível para cozinhar e aquecer o domicílio. 

 

2.1 O GÁS NATURAL A MÉDIO PRAZO 

 

Por diversas ocasiões, os gases da cabeça demandam a retirada de inúmeras 

moléculas de hidrocarbonetos que se encontram contidas no gás. Muitos desses 

gases abrangem o heptano, pentano, propano e demais hidrocarbonetos com pesos 

moleculares acima do metano (CH4). As linhas de transmissão de gás natural se 

distendem até a usina ou unidade de processamento de gás natural, que por sua 

vez, extrai os hidrocarbonetos de maior peso molecular para gerar gás natural com 

conteúdo de energia entre 35-39 m3 (OLIVEIRA FILHO, 2006). 

De tal maneira, o gás natural processado pode então ser utilizado para 

aproveitamentos residenciais, comerciais e industriais. Portanto, o gás natural que 

dimana nas linhas de distribuição é denominado de gás natural de fluxo médio, 

sendo comumente aproveitado para alimentar motores que giram compressores. 

Esses compressores são imprescindíveis para a linha de transmissão para assim 

pressurizar e repressurizar o gás natural de fluxo médio ao grau em que o gás se 

move (MACHADO; MELO; LASTRES, 2007). 

A figura 02 logo abaixo exibe um diagrama de fluxo de bloco esquemático de 

uma planta característica de processamento de gás natural. Esse diagrama exibe os 

diferentes processos unitários utilizados para a conversão do gás natural bruto em 

gasoduto de vendas para os mercados de clientes finais (THOMAS, 2004). 
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Figura 02 - Diagrama de fluxo esquemático de uma planta típica de processamento 

de gás natural 

 

Fonte: Thomas (2004) 

 

Sendo assim, o diagrama de fluxo de blocos igualmente exibe como o 

processamento do gás natural bruto produz alguns subprodutos tais como o enxofre, 

etano de subproduto, gás natural líquido, propano, butano e gasolina natural 

(OLIVEIRA FILHO, 2006). 

Comumente, os motores alimentados com gás natural demandam gás natural 

de 35 a 39 m3 para atuar com as especificações da placa rotativa. Neste contexto, 

diversas metodologias são utilizadas para remover estes gases de maior peso 

molecular para utilização pelo motor movidos a gás natural (SANTOS, 2005). 

 

2.2 GERAÇÃO DE ENERGIA 

 

O gás natural trata-se de uma essencial fonte de geração de eletricidade por 

meio da utilização de cogeração, turbinas a gás e turbinas a vapor. O gás natural 

igualmente se mostra bem apropriado para uma utilização combinada em agregação 

com fontes de energia renovável, como eólica ou solar, por exemplo, bem como para 
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alimentação de estações de carga de pico trabalhando conjuntamente com usinas 

hidrelétricas (CATUNDA, 2011). 

Grande parte das usinas elétricas de pico de rede, além de determinados 

geradores de motores fora da rede, utilizam gás natural. Individualmente elevadas 

eficácias podem ser adquiridas por meio da combinação de turbinas a gás com uma 

turbina a vapor em maneira de ciclo combinado. O gás natural queima de maneira 

mais limpa que demais combustíveis, como o petróleo e o carvão. Todavia, como a 

queima do gás natural gera água e dióxido de carbono, causa menos dióxido de 

carbono por unidade de energia liberada do que o carvão, que produz especialmente 

dióxido de carbono (DIAS, 2012). 

A queima de gás natural gera somente cerca da metade do dióxido de 

carbono por quilowatt-hora (kWh) que o carvão produz. Para o transporte, a queima 

de gás natural gera aproximadamente 30% menos dióxido de carbono do que a 

queima de petróleo. Dias (2012, p. 37) fala sobre as seguintes emissões em milhões 

de toneladas métricas de dióxido de carbono em todo o planeta entre os anos de 

2010 e 2012: “gás natural: 6,799; Petróleo: 11,695; Carvão: 13.787”. 

Deste modo, a geração de energia elétrica mantida com carvão gera 

aproximadamente 900 kg de dióxido de carbono para cada megawatt-hora (MWh) 

gerado, o que é quase o dobro do dióxido de carbono desprendido pela geração de 

gás natural. Entretanto, em razão desta maior eficácia de carbono da geração de 

gás natural, como o mix de combustíveis em diversos países alterou para diminuir o 

carvão e ampliar a geração de gás natural, as emissões de dióxido de carbono 

despencaram abruptamente (MACHADO; MELO; LASTRES, 2007). 

Frente a isto, as ações no primeiro trimestre do ano de 2014 foram as mais 

baixas de todas as registradas no primeiro trimestre de qualquer ano desde 1998. 

Assim, a geração de energia de ciclo combinado utilizando o gás natural, pode ser 

vista como uma fonte de energia disponível amplamente limpa que usa combustíveis 

de hidrocarboneto, e esta tecnologia se mostra cada vez mais aproveitada, pois 

como já se sabe, o gás natural pode ser alcançado a custos cada vez mais baixos 

(FRANCISCO, 2018). 

A tecnologia de célula de combustível pode, por ocasião, prover alternativas 

mais limpas para a conversão do gás natural em eletricidade, entretanto, ainda não 

é competitivo em se tratando de preço. A eletricidade e o calor gerados localmente 

aproveitando usinas de energia e calor combinados movidos a gás natural (usina de 
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cogeração) são avaliados como eficientes em termos energéticos e uma forma veloz 

de diminuir as emissões de carbono (CATUNDA, 2011). 

A energia produzida com o uso do gás natural ampliou de 740 TWh no ano de 

1973 para 5140 TWh no ano de 2014, causando assim 22% da eletricidade total do 

planeta, cerca da metade do que é produzido com o carvão. Diante de tal fato, 

esforços em todo o planeta para diminuir a utilização de carvão induziram 

determinadas localidades a optarem pelo gás natural (FRANCISCO, 2018). 

A geração de energia elétrica nutrida por carvão produz aproximadamente 

900 kg de dióxido de carbono para cada megawatt-hora (MWh) produzido, o que, de 

fato, é quase o dobro do dióxido de carbono desprendido pela produção de gás 

natural. Todavia, em razão desta maior eficácia de carbono da geração de gás 

natural, como o mix de combustíveis em diversos países adveio a mudar para 

diminuir o carvão e ampliar a geração de gás natural, as emissões de dióxido de 

carbono tombaram subitamente (CATUNDA, 2011). 

Deste modo, de acordo com Dias (2012, p. 41), “a geração de energia de ciclo 

combinado utilizando o gás natural, trata-se da fonte de energia disponível mais 

limpa existente que aproveita combustíveis de hidrocarboneto”, sendo que esta 

tecnologia vem sendo utilizada largamente em todo o planeta, pois como já se sabe, 

o gás natural pode ser adquirido por valores cada vez menores.  

 

2.3 USO DOMÉSTICO 

 

Sabe-se que o gás natural provido em domicílio, é capaz de causar 

temperaturas acima de 1.100°C, tornando-o um rico combustível para cozinhar e 

esquentar o domicílio. Nos países desenvolvidos, ele é provido através de canos 

para as residências, em que é utilizado para diversos intuitos, compreendendo 

fogões e fornos, secadores de roupa aquecidos a gás, aquecimento/resfriamento e 

aquecimento central. Aquecedores em domicílios e edifícios podem abranger 

caldeiras, fornos e aquecedores de água. Grande parte dos países desenvolvidos 

são grandes consumidores de gás natural (OLIVEIRA FILHO, 2006). 

Para Dias (2012, p. 48), “aparelhos domésticos tais como fornos e caldeiras 

utilizam baixa pressão. As pressões nas linhas de alimentação variam, seja a 

pressão de uso ou pressão elevada”. Assim, sistemas que utilizam pressão elevada 

possuem um regulador na entrada de serviço para diminuir para pressão baixa. 
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Em países como os Estados Unidos, o gás natural comprimido é utilizado em 

casas rurais sem conexões com serviços de serviço público. O gás natural 

igualmente é provido por fornecedores independentes de gás natural através dos 

programas de gás natural. Todavia, como o GNV é mais oneroso do que o GLP, 

esse trata-se da fonte predominante de gás rural (OLIVEIRA FILHO, 2006). 

Pode-se dizer que o gás natural expõe inúmeras vantagens quando 

colacionado com demais combustíveis fósseis, e dentre elas, avulta-se uma 

característica que se encontra diametralmente conexa com o meio ambiente, que se 

trata da baixa presença de itens que podem contaminar o meio ambiente, uma vez 

que a sua queima causa um baixo teor de enxofre (DIAS, 2012). 

Diante disto, o gás natural permanece sendo o responsável por cerca de 10% 

de toda a geração no campo de energia no Brasil, sendo que a utilização desse 

combustível ainda é relativamente baixa quando comparada com países como 

Argentina e Bolívia, por exemplo. Portanto, pode-se destacar a sua importância por 

causa das crescentes demandas de energia, além é claro de ser menos intenso em 

carbono, quando confrontado com o petróleo e carvão (OLIVEIRA FILHO, 2006). 

Como principais vantagens, além de apresentarem um baixo custo, já que 

comumente são gases alcançados como subprodutos, são combustíveis que formam 

com o ar uma mistura mais homogênea. Esta particularidade colabora para que haja 

assim uma melhor distribuição nos cilindros, ampliando o rendimento do motor, no 

caso do GNV; além disto, amplia igualmente a facilidade da partida a frio do motor; 

gera um baixo impacto ambiental; facilidade de manejo e transporte (DIAS, 2012). 

Todavia, as desvantagens são as seguintes: exibe riscos de asfixia, incêndio 

e explosão; por ser mais leve que o ar, alonga a se acumular nas partes mais altas 

quando em ambientes fechados; por se tratar de um combustível fóssil, ele é uma 

energia não renovável, assim sendo, finita; em caso de fogo em locais com 

insuficiência de oxigênio, pode vir a ser causado monóxido de carbono (altamente 

tóxico) (OLIVEIRA FILHO, 2006). 
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4 O GÁS NATURAL NO BRASIL 

 

Neste capítulo, aborda-s o gás natural no Brasil, apresentando panorama do 

uso do gás natural no Brasil, as fontes, mercados, regulamentações e perspectivas 

de negócios, e as reformas e desregulamentações ocorridas neste setor. Este 

capítulo mostra que o Brasil é um mercado em que qualquer observador do mundo 

do gás natural é obrigado a desenvolver um entendimento prático em razão da sua 

escala. 

Mostra também que, historicamente, a participação do gás natural no mix de 

energia do Brasil nunca atingiu mais de 3% do consumo total de energia do país. 

Mostra ainda que as discussões sobre a nova legislação do petróleo deveriam gerar 

debates intensos sobre a melhor abordagem para reestruturar o setor, e esses 

fatores importantes tiveram que ser considerados. 

 

3.1 PANORAMA DO USO DO GÁS NATURAL NO BRASIL 

 

Como já se sabe, o gás natural é um combustível proveniente das frações 

mais leves do petróleo produzido nas bacias sedimentares onshore e offshore. 

Assim, o consumo desta importante fonte de energia, para a qual existem vários 

usos, está aumentando em todo o mundo. O gás natural é usado como combustível 

nas termelétricas que complementam as necessidades energéticas do Brasil. 

Também, é convertido em ureia, amônia e outros produtos usados como matéria-

prima em várias indústrias. Além disso, é usado como combustível no transporte e 

como fonte de energia em residências e indústrias (KRYM; ALENCAR; ALMEIDA, 

2012). 

Com investimentos robustos em vários estágios da cadeia associados ao gás 

natural, garante-se o atendimento plenamente da demanda desse importante 

mercado: desde insumos para indústrias e refinarias até a entrega, por meio de 

distribuidores locais, a usinas termelétricas, indústrias, residências e escritórios. 

Com média de 96,10 milhões de m³/dia em 2014, no Brasil, a oferta de gás natural 

aumentou 10% em comparação ao volume médio de 87,30 milhões de m³/dia em 

2013 (INEA, 2015). 

Até o ano de 2030, a oferta, em termos de capacidade, será suficiente para 

atender a demanda provenientes de todos os compromissos assumidos. 
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O gás natural fornecido ao mercado brasileiro é proveniente da produção nacional, 

formada por gás importado da Bolívia, e GNL, que é comprado de outros 

fornecedores para ser regaseificado em um dos três terminais da Petrobras: Pecém 

(CE) Baía de Todos os Santos (BA) ou Baía de Guanabara (RJ) (VAZ; MAIA; 

SANTOS, 2008). 

Diante disto, segundo Zimmermann (2009, p. 36),  “o Brasil tem recebido 

muita atenção nos círculos macroeconômicos como um dos países de alto 

crescimento”. Todavia, seu desempenho tem diminuído, aparentemente devido à 

falta de reformas internas e gargalos de infraestrutura, e esses fatores certamente se 

estendem ao gás natural do Brasil. 

O entusiamo inicial na esteira das descobertas de hidrocarbonetos offshore 

do Brasil em 2007 e 2008 levantou a perspectiva de o Brasil se tornar um exportador 

de GNL. Após uma avaliação mais aprofundada e a evolução do mercado, esta 

perspectiva retrocedeu e a gestão do balanço do gás do país foi ainda mais 

complicada, devido à baixa precipitação (e consequentemente a disponibilidade 

hídrica) nos últimos anos. Por essas razões, o Brasil teve que importar GNL a preços 

equivalentes à Ásia para atender a exigências difíceis de prever indústrias (KRYM; 

ALENCAR; ALMEIDA, 2012). 

Em suma, o Brasil é um mercado em que qualquer observador do mundo do 

gás natural é obrigado a desenvolver um entendimento prático em razão da sua 

escala, seu potencial de crescimento e seu impacto no mercado global de GNL. No 

entanto, suas circunstâncias e especificidades tornam tal compreensão 

extremamente difícil (VAZ; MAIA; SANTOS, 2008). 

A indústria brasileira de gás natural está passando por uma transformação 

devido ao grande potencial das reservas do pré-sal do país. O Governo brasileiro 

está trabalhando duro para atrair novos players para o crescimento da produção de 

gás natural, permitindo que as empresas aproveitem as oportunidades à frente. Isso 

foi discutido em 25 de setembro de 2017, no Rio de Janeiro, durante o 18º Seminário 

sobre Gás Natural, organizado pelo Instituto Brasileiro do Petróleo (BRAIN MARKET, 

2018). 

De acordo com Krym; Alencar e Almeida (2012, p. 44), “o gás natural 

representa apenas 10% da matriz energética do Brasil”. No entanto, “o mercado de 

gás natural do Brasil espera por um bom panorama com novos participantes e mais 

investimentos, enquanto o Governo Federal trabalha para mudar as políticas”.  
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De acordo com dados do Empresa de Pesquisa Energética (EPE), o 

suprimento do mercado de gás natural no Brasil cresceu de 57 milhões de metros 

cúbicos por dia em 2014, podendo chegar a 95 milhões de metros cúbicos até em 

2026. A maior parte desse montante virá do pre-sal. A Bacia de Santos, localizada 

na região Sudeste do Brasil, representará 70% da produção total de gás natural a 

ser entregue ao mercado brasileiro de energia (LEITE, 2014). 

Para a EPE, o gás de pré-sal será competitivo contra o gás importado da 

Bolívia e do Gás Natural Liquefeito (GNL). Diante disto, o Governo também vem 

trabalhando para se preparar para uma participação menor da Petrobras, já que a 

operadora realiza um enorme plano de desinvestimento. O Ministério da Energia 

está projetando novas políticas e diretrizes para o setor de gás natural. Entre as 

propostas do Governo, está a criação de um regulador de gás natural para ajudar a 

desenvolver o setor de gás natural do país (ANEEL, 2015). 

O Brasil ainda tem muito potencial de crescimento em relação à sua indústria 

de gás natural. As reservas comprovadas de gás natural do Brasil a partir de 2014 

eram de 464,1 bcm, e suas reservas de gás natural estão espalhadas por todo o 

país. Essa quantidade total de reservas provadas de gás natural dá ao Brasil a 

segunda reserva de gás natural mais comprovada na América do Sul, atrás apenas 

da Venezuela (TIEPOLO, 2015). 

No entanto, há potencial para um volume significativamente maior de gás 

natural a ser descoberto no Brasil. Entre outras áreas, o campo de Tupi no Brasil 

tem uma grande quantidade de gás natural recuperável estimado. Se comprovado, 

essas áreas de gás natural recuperável poderiam adicionar uma quantidade 

substancial de reservas comprovadas de gás natural ao Brasil, e afetar 

expressivamente sua produção potencial de gás natural (LEITE, 2014). 

 

3.2 FONTES, MERCADOS, REGULAMENTAÇÕES E PERSPECTIVAS DE 

NEGÓCIOS 

 

Após 50 anos de monopólio estatal das atividades de petróleo e gás, e um 

papel secundário para o gás natural no mix de energia do país, o Brasil finalmente 

começou a considerar seriamente o gás natural como uma importante fonte 

alternativa de energia para ajudar a atender à demanda crescente esperada. 

Os esforços de exploração e produção no Brasil advieram a visar o gás natural, onde 
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projetos vieram a proliferar por todo o território nacional, e, com isto, os mercados 

começam a se tornar uma realidade tangível, exigindo que os regulamentos devam 

ser modernos e flexíveis (KRYM; ALENCAR; ALMEIDA, 2012). 

Neste contexto, muito e importantes projetos vieram a ganhar importância, 

como o desenvolvimento do mercado da região Nordeste do Brasil, e a conexão 

Argentina-Brasil para o fornecimento de gás - para não esquecer o antigo sonho de 

trazer viabilidade ao mercado, além das reservas de gás da região amazônica. 

Portanto, o novo cenário para as atividades de gás natural no Brasil ainda se 

encontra em construção. No entanto, já dá sinais positivos para investidores e 

consumidores. As perspectivas são, portanto, extremamente interessantes 

(TIEPOLO, 2015). 

Segundo Sá (2008, p. 27), historicamente, a participação do gás natural no 

mix de energia do Brasil nunca atingiu mais de 3% do consumo total de energia do 

país. Embora tenha se tornado comum dizer que isso se deve à falta de oferta no 

país, isso é apenas parte da história. A verdade é que a petroleira nacional 

Petrobras nunca prestou muita atenção ao potencial de gás natural do país. Em vez 

disso, concentrou todos os seus esforços no desenvolvimento do petróleo bruto e 

seus produtos combustíveis.  

Além disso, antes do ano de 1986, havia uma completa falta de diretrizes 

governamentais relativas à promoção do uso de gás natural entre todas as outras 

fontes de energia disponíveis no Brasil. A teoria e a experiência dos mercados de 

gás natural no Brasil são, por conseqüência, também muito recentes, e ainda 

preliminares. Um exemplo eloqüente é dado pelo seguinte fato: somente desde 1987 

a Petrobras forneceu gás natural comercialmente a São Paulo, um mercado 

apontado como o coração potencial do consumo de gás natural na América do Sul 

(KRYM; ALENCAR; ALMEIDA, 2012). 

De fato, o uso real de gás natural no Brasil - além da mera reinjeção em 

campos convencionais de petróleo nas bacias do Recôncavo baiano, Sergipe-

Alagoas e Potiguar na região Nordeste do Brasil - começou em 1974 -, com as 

principais descobertas na bacia de Campos do Rio de Janeiro. Além disso, o gás 

associado passou a ser utilizado em turbinas a gás para geração de energia nas 

plataformas offshore de Campos. No entanto, esses usos foram insignificantes (VAZ; 

MAIA; SANTOS, 2008). 

Em 1983, a Petrobras construiu seu primeiro grande gasoduto. O duto 
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Nordestão, que liga o Terminal de Guamar, no Estado do Rio Grande do Norte, à 

cidade de Cabo, próximo a Recife, Pernambuco, com ramais para Natal, no Rio 

Grande do Norte; Campina Grande, Pernambuco; e outras principais cidades do 

Nordeste (ZIMMERMANN, 2009). 

Em 1984 e 1985, outros dois gasodutos foram concluídos no estado do Rio de 

Janeiro: um destes leva gás natural de entrada do Rio de Janeiro até as usinas 

siderúrgicas da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em Volta Redonda, no 

Estado do Rio de Janeiro. Durante o período de 1985 e 1986, vários condutores de 

gasodutos também foram construídos nos estados de Pernambuco e Rio de Janeiro, 

principalmente para abastecer indústrias locais (KRYM; ALENCAR; ALMEIDA, 

2012). 

Em 1986, como resultado da descoberta do campo de gás de Merluza, na 

bacia de Santos, no Estado de São Paulo, bem como das fortes preocupações 

ambientais com a cidade industrial de Cubatão (uma área urbana então medida 

como o ar mais poluído do mundo), O gás natural passou a ser visto como uma fonte 

alternativa de energia viável e mais limpa aos olhos dos industriais de São Paulo. 

Todavia, embora nessa época o gás natural vindo de campos brasileiros já estivesse 

sendo utilizado como combustível (metano) ou na produção de amônia, ureia, 

metanol e fertilizantes, o anúncio em 1996 de um acordo final para a construção do 

gasoduto BTB acelerou a taxa de juros no desenvolvimento do gás natural no Brasil. 

No entanto, ainda havia alguns obstáculos (ZIMMERMANN, 2009). 

Com a chegada do gasoduto a São Paulo, grandes mudanças na 

configuração da região são esperadas, e a integração entre os países do Cone Sul 

tende a se consolidar mais rapidamente em relação à logística de gás natural do que 

provavelmente em qualquer outro campo comercial. Portanto, o gás natural pode 

tornar-se uma espinha dorsal desse processo de integração regional (TIEPOLO, 

2015). 

No entanto, as grandes iniciativas de gás natural que se espera que resultem 

do início do gasoduto BTB poderiam ser atenuadas pela falta de tradição do Brasil 

em regular os mercados de gás natural e por sua inexperiência no estabelecimento 

de contratos de transporte, compra e distribuição. Esta área provou ser sensível para 

os principais players que adentraram ao mercado (SÁ, 2008). 

Embora no Brasil, o consumo de gás natural ainda esteja engatinhando em 

10,6 milhões de m3/dia, as estimativas são de que é provável que cresça acima de 
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35 milhões de m3 nos próximos dez anos. Com isto, espera-se que a demanda seja 

impulsionada principalmente pelo setor industrial e as novas usinas térmicas a gás 

(VAZ; MAIA; SANTOS, 2008). 

Diante disto, dado que a demanda de eletricidade do país deve aumentar a 

uma taxa anual de 5%, e que há falta de projetos hidrelétricos suficientes para 

atender a essa demanda, essas usinas forneceriam uma alternativa viável. Além dos 

usos mencionados, a entrada em operação da nova capacidade de processamento 

permitirá que indústrias de terceira geração usem subprodutos de gás natural como 

insumos para plantas petroquímicas que produzem materiais de embalagens 

plásticas etc. (KRYM; ALENCAR; ALMEIDA, 2012). 

Segundo Richter et al., (2016, p. 40), “novas plantas de eteno e polietileno no 

Rio de Janeiro e complexo químico em Natal utilizará gás natural proveniente das 

bacias de Campos e Potiguar, respectivamente”. Depois de ter negligenciado a 

possibilidade de empregar o gás natural como uma fonte de energia significativa, 

barata e limpa por muitos anos, o Brasil finalmente espera ver rapidamente os 

resultados de seus principais esforços para expandir a participação do gás natural 

em seu mix energético.  

A direção futura do consumo de energia no Brasil deve elevar a participação 

do mercado de gás de 6% para quase 12% até 2030 e mais de 18% em 2040. A 

geração de eletricidade e o uso industrial certamente impulsionarão o crescimento 

da demanda, já que o Brasil não possui a infraestrutura para a demanda residencial 

de gás. O clima temperado na grande maioria do território nacional restringe o uso 

residencial de gás natural para cozinhar e caldeiras, o que também não cria escala 

significativa para a instalação de redes de distribuição nas cidades costeiras urbanas 

concentradas. Essa realidade pode mudar com a introdução de novas tecnologias 

para outros usos residenciais do gás natural (TIEPOLO, 2015). 

Como é sabido, o fornecedor e transportador de gás monopolista no Brasil até 

1996 era a Petrobras. Após a abertura progressiva da indústria do petróleo no Brasil, 

espera-se que a Petrobras compartilhe o mercado com investidores privados. A 

produção de gás natural no Brasil é de cerca de 70 milhões de m3/dia, dos quais 

61% são vendidos comercialmente. Em certas áreas onde o transporte é um fator 

limitante, como na Amazônia, a maior parte do gás produzido é reinjetado (cerca de 

1 milhão de m3/dia) (ZIMMERMANN, 2009). 
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3.3 REFORMAS E DESREGULAMENTAÇÕES 

 

Emendas constitucionais foram aprovadas em 1995, após muitas disputas 

ideológicas e políticas, permitindo que investidores privados participassem da 

exploração, produção, refino e transporte de hidrocarbonetos; geração e distribuição 

de energia elétrica; e outras atividades relacionadas. Em todos os setores, reformas 

similares deverão impulsionar a participação privada e gerar mais de 80 bilhões em 

investimentos atré o ano de 2030 (INEA, 2015). 

Por mais de meio século, o estado foi a grande força motriz em todos os 

setores de infra-estrutura no Brasil. Para o negócio de petróleo, a Petrobras foi 

criada em 1954 e recebeu o direito exclusivo de planejar, administrar e realizar 

atividades petrolíferas no país. Do lado negativo, o monopólio estatal resultou na 

proibição total da participação direta em investimentos privados; limitações severas 

ao desenvolvimento do mercado de trabalho do setor, atividades de treinamento e 

pesquisa e transferência de tecnologia; problemas financeiros recorrentes; 

subordinação direta irremediável às políticas e regras governamentais; e a falta de 

preocupação em criar um sólido contingente interno de investidores privados, além 

da mesma equipe de fornecedores satélites para o monopólio estatal 

(ZIMMERMANN, 2009). 

Do lado positivo - e há um lado positivo em relação ao Brasil, válido pelo 

menos até meados da década de 1980 - o estado conseguiu compensar a falta de 

interesse dos investidores privados e estrangeiros em realizar atividades petrolíferas 

no Brasil nos anos 1950. e 1960, quando outras opções melhores, incluindo os 

países do Oriente Médio, ainda eram uma alternativa mais fácil e lucrativa. Além 

disso, o país conseguiu manter um controle centralizado e planejamento do 

desenvolvimento de seu setor petrolífero, permitindo-lhe redirecionar rapidamente os 

objetivos ou criar alternativas, evitar a escassez de produtos ou absorver os 

impactos dos preços durante os períodos de crise (SÁ, 2008). 

Também, conseguiu criar uma empresa de operações petrolíferas que 

cumpriu os objetivos nacionais, desenvolveu uma presença internacional e construiu 

uma reputação especial em nichos tecnológicos, como atividades em águas 

profundas, produção de óleo de xisto e operações de desenvolvimento de florestas 

tropicais. Evidentemente, tudo isso tinha certos custos que de alguma forma eram 

pagos pela sociedade brasileira, e sempre se poderia argumentar que poderia ser 
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conduzido de outra forma (TIEPOLO, 2015). 

No entanto, conforme Leite (2014, p. 56), “é sempre importante ter em mente 

que, no contexto da abertura brasileira, provavelmente, ao contrário de outros 

países, não existe esse sentimento de fracasso”. Pelo contrário, há um sentimento 

orgulhoso de que, apesar de todas as dificuldades, o Brasil conseguiu construir uma 

indústria de petróleo sólida e respeitável, e que esse processo de reestruturação 

apenas segue como um desenvolvimento natural para inserir o país no contexto da 

nova ordem mundial. 

Neste contexto, as discussões sobre a nova legislação do petróleo deveriam 

gerar debates intensos sobre a melhor abordagem para reestruturar o setor, e esses 

fatores importantes tiveram que ser considerados; frente a existência de uma 

empresa petrolífera nacional que ostente este orgulhoso registro de realização com 

uma equipe técnica e gerencial qualificada, provavelmente com um nível exclusivo 

de conhecimento sobre as atividades brasileiras de petróleo e gás (TIEPOLO, 2015). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo teve por objetivo apresentar o uso correto do gás natural 

em residências, bem como mostrar as características, etapas de instalações e 

normas propostas pela CEG. Desta maneira, concluiu-se que o gás natural se trata 

de uma fonte de energia segura. Porém, é preciso que instalações e equipamentos 

estejam em perfeita ordem para impedir vazamentos. O gás natural trata-se de um 

composto que pode ser adquirido por meio de jazidas ou da queima de biomassa. O 

gás natural é formado por uma mistura de hidrocarbonetos leves (metano, etano, 

propano, butano e demais gases em menores proporções), que submetido à 

temperatura ambiente e pressão atmosférica, continua no estado gasoso. 

Concluiu-se também que a instalação de gás natural precisa ser realizada 

conforme as normas de segurança vigentes, bem como pelas normas propostas pela 

CEG. Portanto, todos os elementos por onde passa o gás em uma instalação - as 

tubulações, as uniões e conexões - precisam estar em perfeitas condições de 

conservação, assim como os aparelhos a gás.  

Referente as normas, constatou-se que, dentro do domicílio, a compleição de 

instalação e de equipamentos a gás natural precisam respeitar determinadas normas 

tais como: ventilação superior, onde as chaminés precisam possuir no mínimo 35cm 

de altura e no máximo dois metros de comprimento; ao final, precisa ser instalado 

um terminal em "T" no lado externo; o encaixe precisa ser perfeito e sem obstruções; 

também, é preciso que haja uma janela ou basculante com área mínima de 

ventilação de 600cm² - que precisa sempre ficar aberta. 

Na ventilação inferior, tem-se que, nos ambientes em que se encontram 

instalados os equipamentos a gás, a porta precisa possuir um corte inferior de pelo 

menos 3,5 cm, ou também, podem ser instaladas treliças ou venezianas com 

200cm² de ventilação. A instalação dos fogões precisa utilizar tubo flexível metálico; 

o local precisa ser arejado e acessível. 

Por fim, constatou-se que o gás natural é formado sobretudo por metano, com 

vestígios de demais hidrocarbonetos não removidos em meio ao procedimento de 

refinamento. Trata-se também de um combustível necessariamente sem enxofre, e 

devido as suas propriedades de queima limpa, o gás natural é tido como um tipo de 

combustível para usos generalizados. O gás natural pode ter um impacto positivo 

expressivo na qualidade do ar.  
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Ademais, como sugestão para trabalhos futuros, recomenda-se estudos que 

busquem analisar a viabilidade de implementação de um sistema de coleta e 

tratamento do biogás para geração de energia elétrica, visando assim evidenciar que 

o biogás originário d e um aterro sanitário é suficiente para ser aproveitado para 

produção de energia elétrica. 
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