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A Amazonica Energy é uma empresa comercializadora de Gás Natural registrada na ANP sob o Nº 

03.33.46.26480826

A empresa vem desenvolvendo desde 2014 o Projeto Uirapuru Gás & Energia com o bjetivo de expandir a oferta de 

Gás Natural na região Norte do Brasil

O Projeto contempla: (i) implantação de 1 terminal flutuante de estoque de GNL (Floating Storage Units – FSU), (ii) 

transporte do combustível utilizando os modais hidroviários da região e (iii) regaseificação nas instalações dos 

clientes finais

2

quem somos



A região norte é muito dependente de diesel e outros combustíveis fósseis, com um mercado estimado em volumes 

superiores a 20MMm3/dia de gás natural

Segundo a ANP, MME e EPE, no ano de 2018 foram consumidos cerca de 5,7 bilhões de litros de diesel na região 

Amazônica, que provém do Sudeste ou do exterior

A oferta de Gás Natural na região Norte está limitada à fonte de Urucu, que não atende integralmente à demanda de 

Manaus e cidades vizinhas

O Gás Natural importado pode ser comercializado a um valor final substancialmente menor que o custo do diesel na 

região, com expressiva redução de emissões de CO2
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motivação 1/3



O diesel queimado em usinas termelétricas, veículos, 

embarcações e indústrias diversas na região amazônica, chega 

a Manaus por meio de navios petroleiros do sudeste do Brasil ou 

é importado de outros países

São quase 6.000 km em viagens de até 15 dias, com 

distribuição final através do sistema hidroviário amazônico

O Projeto Uirapuru Gás & Energia visa introduzir em larga 

escala o gás natural na matriz energética da região norte, 

visando criar benefícios econômicos, ambientais e sociais, 

principalmente nas regiões isoladas do oeste amazônico
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motivação 2/3

Viagem longa e cara



Comercialização de gás natural junto a Produtores independents de energia elétrica, indústrias de mineração, 

agronegócios, fertilizantes, cerâmica, transportes e mercado comercial/residencial
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Motivação 3/3
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Importação de GNL, transporte por via fluvial e regaseificação nas instalações dos clientes finais
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projeto 1/5

• Importação de GNL de fornecedores 
mundiais

• Estoque de GNL em Floating Storage 
Units

• Fase 1: FSU em Itacoatiara (AM)

• Logística primária pelos modais 
hidroviários usando a tecnologia de small 
scale LNG barges

• Logística secundária usando os modais 
rodoviários complementares para 
transporte de GNL

• Regaseificação nas instalações de 
clientes finais



Fase 1: FSU no Terminal Portuário de Novo Remanso 

(TPNR), Itacoatiara (AM), visando atendimento aos 

mercados de Manaus, Porto Velho, oeste do estado do 

Amazonas, Roraima e Acre

Itacoatiara é uma das mais importantes estações portuárias 

da região norte do Brasil, que atende a diversos segmentos 

de negócios, tais como agronegócios, combustíveis 

líquidos e mineração
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projeto 2/5

LNG Ship

1



Ilustração de estruturas de Floating Storage Units
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projeto 3/5



Ilustração de operação ship-to-ship para transbordo de GNL
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projeto 4/5



Small Scale LNG Barges para entrega 

a clientes remotos nos períodos de 

baixa hidrologia

O atendimento à cidade de Porto 

Velho, por exemplo, requer o uso de 

comboios de barcaças de GNL 

projetadas para navegação a calado de 

2m nos trechos críticos durante a baixa 

hidrologia do Rio Madeira
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projeto 5/5



Pesquisa realizada pela ANTAQ, Agência 

Nacional de Transporte Aquaviário, para o 

período de 2010/11 apontou 20.956 

quilômetros de rotas economicamente 

navegadas

Em 2013, o comprimento calculado 

aumentou para 22.037 km de rotas de 

navegação econômica

O potencial estimado da rede é de 17.651 

km de vias navegáveis interiores na região 

amazônica
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navegação interior



O GNL é um combustível que deve ser armazenado em tanques criogênicos à temperatura de -162º C, o que exige 

elevado investimento de CAPEX em frotas de small scale, que devem ser projetadas para operação em condições 

de clima equatorial, longas distâncias e sob circunstâncias hidrológicas adversas nas estações secas dos afluentes 

do rio Amazonas

A otimização da logística de transporte do GNL pelas hidrovias amazônica é um problema complexo que deve levar 

em conta, dentre outros fatores: 

(i) confiabilidade, fornecimento ininterrupto do combustível aos clientes finais

(ii) grandes variações hidrológicas entre as estações

(iii) dimensionamento de frotas x estoques secundários em clientes remotos

(iv) O&M de empurradores e embarcações

(v) segurança operacional
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desafios 1/5



A esparsidade da região é uma questão crítica em 

termos de operações logísticas, principalmente no 

que se refere ao atendimento a usinas termelétricas 

que operam em sistemas isoladas

Algumas centrais termelétricas que atualmente 

operam a diesel tomam mais de 20 dias de 

navegação para reposição de estoque de 

combustível
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desafios 2/5

Location of diesel and heavy fuel oil 
thermoelectric power plants in the 

isolated systems of the Amazon Region



O transporte de GNL de Itacoatiara a Porto Velho, por 

exemplo, exige projetos de barcaças específicos para a 

navegação no rio Madeira, cuja extensão é de quase 

1.100 km entre sua foz no rio Amazonas e a cidade de 

Porto Velho

A profundidade (medida na régua de Porto Velho) varia 

entre médias históricas de 15,58 e 3,19 metros, com 

extremos de até 1,63 m nas chamadas “águas baixas”. 

O período mais crítico corresponde aos meses de 

agosto a novembro
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desafios 3/5



O gerenciamento de riscos é o fator mais crítico de 

sucesso para a operações de GNL ao longo de toda 

a cadeia de suprimento, desde as operações de 

transbordo no FSU até a vaporização nas 

instalações dos clientes finais

A logística requer monitoramento em tempo real de 

todos os comboios em operação

O transporte fluvial de GNL pela bacia amazônica é 

um projeto inédito no Brasil, por isso requer um 

planejamento detalhado de todas as contingências 

operacionais possíveis
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desafios 4/5



Transferência de tecnologia e 

capacitação dos profissionais 

envolvidos na operação diária do 

terminal FSU e, principalmente, 

dos comboios de barcaças que 

levarão o combustível até os 

clientes finais
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desafios 5/5
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