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Brass LNG: Acionistas e LocalizaçãoBrass LNG: Acionistas e Localização
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• NNPC 49%

• ConocoPhillips 17%

• eni 17%

• Total 17%

Localização:  Ilha de Brass 

Brass LNG Situa-se no Coração da Região do Delta do Niger 



Fornecimento de Gás
Produção de jazidas de gás
Redução da queima de gás associado

Fábrica de GNL
2 x 5 MTPA Trens de GNL + 2 MTPA LPG & R-NGL

Transporte de GNL
12 navios com capacidade de 155,000m3 (ou
maiores)

Re-Gasificação
Vendas na Europa e Extremo Oriente

Vendas
GNL: longo prazo, DES
LPG: mercados de exportação e 
interno

Brass LNG: Ciclo EconómicoBrass LNG: Ciclo Económico
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GNL no Mundo (1 de 2)GNL no Mundo (1 de 2)

• Principais regiões do mundo onde há produção de GNL incluem as 
Américas (EUA, Trinidad e Tobago, Perú), Europa (Noruega, Rússia), 
África (Argélia, Egipto, Nigéria, Guiné Equatorial, Angola), Península 
Saudita/Médio Oriente (Qatar, Emirados Árabes Unidos, Omã, 
Iémen), Sudeste Asiático (Brunei, Malásia, Indonésia) e Austrália. 

• A capacidade das fábricas de GNL é medida em milhões de toneladas 
por ano (MTPA) e trens têm capacidades que hoje chegam a cerca 
de 7,8 MTPA. 

• Hoje o maior produtor de GNL é o Qatar com 77 MTPA. 
• A Nigéria produz aproximadamente 22 MTPA. 
• Na Austrália vários projectos de GNL estão em curso e a produção é 
hoje cerca de 19 MTPA mas será mais do que o dobro em 2020. 

• Há países de língua portuguesa, Angola, Moçambique e Timor-Leste, 
onde a indústria do GNL já está presente ou existe um grande 
potencial para que isso aconteça num futuro próximo. 

• Principais regiões do mundo onde há produção de GNL incluem as 
Américas (EUA, Trinidad e Tobago, Perú), Europa (Noruega, Rússia), 
África (Argélia, Egipto, Nigéria, Guiné Equatorial, Angola), Península 
Saudita/Médio Oriente (Qatar, Emirados Árabes Unidos, Omã, 
Iémen), Sudeste Asiático (Brunei, Malásia, Indonésia) e Austrália. 

• A capacidade das fábricas de GNL é medida em milhões de toneladas 
por ano (MTPA) e trens têm capacidades que hoje chegam a cerca 
de 7,8 MTPA. 

• Hoje o maior produtor de GNL é o Qatar com 77 MTPA. 
• A Nigéria produz aproximadamente 22 MTPA. 
• Na Austrália vários projectos de GNL estão em curso e a produção é 
hoje cerca de 19 MTPA mas será mais do que o dobro em 2020. 

• Há países de língua portuguesa, Angola, Moçambique e Timor-Leste, 
onde a indústria do GNL já está presente ou existe um grande 
potencial para que isso aconteça num futuro próximo. 

4



GNL no Mundo (2 de 2)GNL no Mundo (2 de 2)

• Em Angola um projecto de um trem de GNL com capacidade de 5.2 
MTPA. 

• Em Moçambique importantes descobertas de gás natural tiveram 
lugar na bacia do Rovuma. 

• O “Great Sunrise” ou as jazidas de gás natural e condensado 
localizadas aproximadamente a 150 km a sudeste de Timor-Leste e a 
450 km a noroeste de Darwin, na Australia irão muito provàvelmente 
resultar num importante projecto de GNL.

• Os mercados para GNL mudam com o tempo e são naturalmente 
influenciados pelo crescimento económico e outros fatores. 

• Hoje os EUA está a tornar-se exportador dado o aumento da 
produção de gás de xisto, o que pode constituir uma verdadeira 
revolução neste domínio! 

• Obviamente, a Europa é um mercado importante, bem como o 
Extremo Oriente, o Japão, a Coreia e a China.
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Ilha de Brass Vista para LesteIlha de Brass Vista para Leste

Rio Brass 

Terminal
de Petróleo da

NAOC

Twon Brass

Local de 
Brass LNG
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Sistema Fluvial ao Norte de BrassSistema Fluvial ao Norte de Brass



Brass LNG: Desafios de ExecuçãoBrass LNG: Desafios de Execução

• Local remoto e pantanoso sem acesso por terra 

• Vegetação densa

• Alta precipitação

• Condições do solo pobres

• Grandes volumes de sedimentação

• Águas pouco profundas

• Inexistência de infraestrutura: estradas, 
electricidade, água potável, telecomunicações, 
etc. 

• Ausencia de força laboral experiente
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INSTALAÇÃO INDUSTRIAL EXISTENTE

RESIDENCIAS DO 
PESSOAL DE 
OPERAÇÕES

EDIFICIOS DE GESTÃO E 
CONTROLO

OFICINA, HOSPITAL

BOMBEIROS

DOCA DE CONSTRUÇÃO

EXPANSÃO: TRENS 3 & 4
TRENS 1 & 2

TANQUE DE 
RNGL

TANQUES DE 
PROPANO E 

BUTANO

AERODROMO

TANQUES DE 
GNL

COMEÇO 
DO 

PONTÃO

Ilustração Conceitual das Instalações 
Terrestres de Brass LNG 

Ilustração Conceitual das Instalações 
Terrestres de Brass LNG 
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• Engenharia e Compra de Equipamentos de GNL 
(EP) com a Bechtel Corporation (USA)

• “Onshore Works” incluindo a Construção (C) 
dos Trens de Liquefação

• “Offshore Works” (Terminal Marítimo de 
Exportação)

Brass LNG: Principais Contratos de ExecuçãoBrass LNG: Principais Contratos de Execução
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Estudos Preliminares: LocalizaçãoEstudos Preliminares: Localização

• Opção 1
- Pontão + canal dragado + 
quebra-mar

• Opção 2
- Pontão + canal dragado
cortando o banco de 
areia

• Opção 3
- Pontão ou tubulações + 
canal dragado + quebra-
mar

• Opção 4
- Pontão + canal dragado + 
quebra-mar

Berth

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

Berth

Channel

Trestle

Channel

Channel

Pipeline on land

Berth

Land

fall

Berth

OPTION 4

Trestle

Channel

Trestle
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CAIS A
SÓ GNL

CAIS B
MULTIPRODUTOS

QUEBRA-MAR
700 m 

PONTÃO
4.34 km 

PLATAFORMA DE 
OPERAÇÕES

FLARE

Brass LNG: Configuração do Terminal MaritimoBrass LNG: Configuração do Terminal Maritimo
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Brass LNG: Períodos de Onda Brass LNG: Períodos de Onda 
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Brass LNG: Quebra-Mar Metálico (Mini-Jaquetas) Brass LNG: Quebra-Mar Metálico (Mini-Jaquetas) 
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Testes no HR Wallingford (UK) 
Modelo do Terminal Escala 1:100 
Testes no HR Wallingford (UK) 

Modelo do Terminal Escala 1:100 
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Alturas de Onda

Cais Multi 

Uso

Cais de GNL

Área Protegida

Estudos de Simulação Numérica
Impacto do Quebra-Mar

Estudos de Simulação Numérica
Impacto do Quebra-Mar
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Modelo de Transporte de SedimentosModelo de Transporte de Sedimentos

HR Wallingford (UK)HR Wallingford (UK)
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FPSO Belanak NatunaFPSO Belanak Natuna
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Unidades Flutuantes (FPSO e FLNG)Unidades Flutuantes (FPSO e FLNG)

Algumas áreas que oferecem desafios para o projecto de FPSOs e 
FLNGs são:
• Arranjo (Layout) e Segurança
• Movimentos do Navio
• Sistema de Amarração
• Sistemas Flexíveis de Levantamento (“Risers”)
• Armazenamento e Transferência de Produtos
• Vida do Projecto
• Manipulação de Produtos Criogénicos
• Refrigeração e Vaporização (“boil-off”)
O conceito do FLNG oferece muitas vantagens de caracter económico
e ambiental relativamente a fábricas de GNL convencionais situadas 
em terra e como tal, pode tornar-se como uma das novas tendências 
para esta indústria, em especial se as jazidas de gás são ao largo da 
costa. 
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Conclusões (1 de 2)Conclusões (1 de 2)

• A Indústria do GNL ainda está em expansão e assim continua a oferecer 
muitas oportunidades aos engenheiros e várias indústrias e actividades 
económicas. 

• Algumas destas oportunidades têm um traço comum de grande intereresse 
para Portugal e que é o mar. 

• Para projectos de GNL com base em terra é em geral necessário construir 
um terminal maritimo de exportação e em alguns casos esse tem que se 
situar em mar aberto. 

• Quando as jazidas de gás se encontram no mar, longe da costa, a fábrica de 
GNL flutuante ou FLNG é um conceito muito eficaz para produzir e liquefazer 
o gás natural, para eventual transporte até aos mercados. 

• Os desafios de engenharia a ser considerados no projecto de tais terminais 
em mar aberto ou sistemas flutuantes são muito grandes e exigem recursos 
técnicos altamente desenvolvidas. 

• Finalmente, o ciclo de trazer o gás para terra necessita de transporte em 
navios oceânicos, ou transportadores de GNL, que na maioria dos casos são 
construidos na Ásia, sobretudo na Coreia do Sul. 
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Conclusões (2 de 2)Conclusões (2 de 2)

• É importante notar que as companhias que participam na indústria do GNL 
não vêm necessàriamente de países onde o gás natural é produzido. 

• Na verdade, a maioria vêm de outros países, como a França, Itália, Holanda, 
Coreia do Sul, Japão. 

• Estes países têm obviamente uma sólida formação tecnológica e industrial e 
de igual forma não há nenhuma razão para que empresas portuguesas não 
encontem áreas onde possam contribuir neste tipo de indústria. 

• As oportunidades são muito grandes, desde vários ramos de engenharia, 
testes em laboratório, simulações de cálculo numérico, dragagens, fabrico 
de estruturas metálicas, construção naval, fornecimento de equipamentos e 
materiais a granel, fornecimento de serviços vários tais como gestão 
portuária, etc. 

• Um outro factor importante é que a indústria do GNL já tem hoje uma 
presença num país de língua portuguesa (Angola) e em breve irá muito 
provavelmente expandir para outros (Moçambique e Timor-Leste), o que 
também pode oferecer importantes vantagens competitivas para empresas 
portuguesas.
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Muito ObrigadoMuito Obrigado


