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Tendências de desenvolvimento do gás 
natural no sector marítimo



Roteiro GNL Mar
(Estratégia para o Aumento da Competitividade Portuária 
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Utilização de Sines como um hub de GNL para recebimento e re-envio e abastecimento de 
combustível onshore e offshore

Abastecimentos 
Ship-to-ship
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Navio de bancas GNL Offshore
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• 1 posto de acostagem
• Fundos até -15m/ZH 
• Navios até 225.000 m3 

• Armazenagem: 390.000 m3
• Fluxo de descarga: 10.000 m3/H
• Fluxo de carga: 1.500 m3/H

• Capacidade máxima de fornecimento à 
rede: 1.350.000 m3 (n)/H

• Capacidade cisternas: 36 cargas/dia

Terminal GNL
(Características Principais)

Capacidade de movimentação: 
5.102.222 Ton
Movimentação em 2018:
2.852.710 Ton



Distribuição de GNL por tipo
(Pipeline, Camião, Navio))

Volumes agregados 2015-2018

305.388 tons

5,6%
413.924 tons

7,6%
4.736.552 tons

86,8%

CamiãoNavioRede nacional



Exportações de GNL por navio
(Terminal de GNL)

Volumes agregados 2015-2018

Brazil
235.951

Ton

Argentina
58.287

Ton

India
119.685

Ton



Os planos de expansão do porto 
consideram um novo jetty para o 

abastecimento de GNL

A área portuária tem expansão de 
terrestre disponível para a 

construção de novos tanques de 
armazenagem de GNL

O Terminal de GNL tem capacidade de expansão para 
suportar o previsto no Roteiro GNL

Há espaço disponível para 
aumentar a capacidade de carga de 

cisternas e isocontentores

Espaço para um 
novo jetty de 

reabastecimento

Ampliação da área 
de carregamento

Capacidade para 
instalar novos 

tanques de GNL



Financiamento

• Principal instrumento de financiamento da RTE T -Connecting Europe Facility
(CEF).

• As melhorias de infraestrutura nos portos devem ser totalmente integradas à
Rede Compreensiva das RTE-T.

• Novas instalações/tecnologias relativas ao fornecimento e uso de
combustíveis ou energia alternativos, como abastecimento de GNL e
eletricidade costeira, devem ser consideradas para apoios comunitários.



2019/2020 - aceleração do GNL como 
combustível marítimo

Mais Navios movidos a GNL
No geral, a frota movida a GNL cresceu globalmente, passando de 118
embarcações movidas a GNL em operação em 2017 para 143 embarcações
movidas a GNL em operação em 2018 - com mais 135 encomendadas e 135
prontas para GNL.

Expansão das bancas de GNL
O único navio-tanque operacional de GNL em operação no início de 2017 foi
acompanhado por outros oito com - estimamos- 30, provavelmente em operação
nos próximos quatro a cinco anos nos principais nós de abastecimento.

Olhar para o futuro
Existe um consenso crescente de que o GNL é a melhor solução para hoje e no
futuro, até 2050, pois não há soluções alternativas que possam corresponder ao
perfil e à escalabilidade das emissões de GNL.

Source: based on https://maritime-executive.com/editorials/2019-will-be-the-year-of-acceleration-for-lng-as-marine-fuel
BY PETER KELLER | 2019-02-02 21:09:57

https://maritime-executive.com/editorials/2019-will-be-the-year-of-acceleration-for-lng-as-marine-fuel


Rotas de transporte marítimo e localizações estratégicas
(Sines está localizado no cruzamento das 

principais rotas marítimas)



Considerações finais

Também é importante estudar e visualizar a conexão de 
GNL com a Espanha, permitindo a exportação de GNL 
para a Península e, no futuro, para a Europa.

Sines deve estar pronto para atuar como um hub de GNL para 
portos nacionais e para a região do west med.

No futuro, a rede nacional de GNL deve ser expandida e 
alimentada por diferentes modos: isocontentores, barcaças de 
GNL ou pipelines.

Outro objetivo é aumentar o transhipment de GNL para 
mercados distantes - Argentina, Brasil, Japão, Índia, etc.



Açores

Madeira

SPAIN

WEST
MED

Transhipment

GNL - planear no presente,
Ser limpo no futuro!

O sistema 
expandido para o 

próximo futuro


