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Resumo
O preço de energia elétrica tem sido um tópico em constante debate a nível mundial, sendo um parâmetro fundamental numa economia competitiva. Por este motivo surge a necessidade de explorar o
impacto que novas fontes de energia, terão no custo de produção de energia elétrica nacional.
O objetivo deste trabalho é estabelecer uma metodologia de forma a analisar o impacto do início da
exploração de um dos tipos não convencionais de gás natural, o gás de xisto, no custo médio de produção de eletricidade nacional no período entre 2020 e 2030. Neste modelo ter-se-á em conta diversos
fatores, tais como a política energética nacional, as diferenças no preço de importação do gás natural
entre Estados Membros, os custos de operação e manutenção e de investimento inicial dos centros
electroprodutores bem como as taxas de atualização associadas aos mesmos.
Sendo o consumo de energia elétrica nacional um parâmetro fulcral para calcular o objetivo da presente
dissertação, desenvolve-se um modelo matemático de forma a prever a evolução deste parâmetro no
período em estudo.
Os resultados obtidos demonstram que o início de exploração do gás de xisto na União Europeia pode
contribuir de forma positiva para a economia portuguesa, atenuando o crescimento, ou provocando
uma descida, no custo médio de produção de eletricidade no período em estudo. Por fim, considera-se
que o modelo desenvolvido é uma importante ferramenta na análise do impacto quer do preço do gás
natural, quer da política energética, quer da taxa de atualização no custo médio de produção nacional.

Palavras-chave
Gás Natural; Gás de Xisto; Custo médio de produção nacional; Mix Energético;Preço break-even;
Technically Recoverable Resources.
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Abstract
The price of electricity has been a topic of constant debate worldwide and it is a fundamental parameter
in a competitive economy. Hence arises the need to explore the impact that new sources of energy, will
have in the cost to generate electricity.
The goal of this work is to establish a methodology in order to analyse the impact of unconventional
natural gas resources exploration, namely shale gas, in the national average cost of production in the
period between 2020 and 2030. This methodology took into consideration several factors, such as national energy policy, the differences in natural gas import price between Member States, the operating
and maintaining cost, the initial investment costs of power plants as well as the interest rates associated
with them.
Electric energy consumption is a key factor in order to calculate the impact of shale gas exploration in
the national average cost of production parameter.In this thesis, a mathematical model was developed
in order to predict the national electricity consumption during the study period.
The results show that the exploration of shale gas within the European Union can contribute positively
to the Portuguese economy, dampening the growth, or declining the average cost of generate electricity
during the period in study. Ultimately, the model developed in this thesis can be considered an important
tool to study the impact of both the price of natural gas or energy policy or interest rate on the average
Portuguese cost of electricity production.

Keywords
Natural Gas ;Shale Gas; Average cost to generate electricity; Energy mix; Break-even price; Technically Recoverable Resources.
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Capítulo 1
Introdução
Este capítulo apresenta-se como uma visão geral sobre todo o trabalho, introduzindo-se o tema da
dissertação explicitando o seu contexto e motivação. Descrevem-se ainda os objetivos e contribuições
para a área onde se insere sendo que no final do capítulo é apresentada a estrutura adotada para esta
dissertação.

1.1 Contexto e Motivação
O custo de produção de energia elétrica tem sido um tópico em constante debate a nível mundial, sendo
um parâmetro fundamental numa economia competitiva.
O rumo tomado pelo Governo Português na última década, em linha com os seus parceiros europeus,
tem levado a uma aposta na redução da dependência energética em relação aos combustíveis fósseis,
bem como a redução das emissões de CO2, através da penetração de energia renováveis. Contudo, a
introdução destas tecnologias deve englobar um plano estratégico cuidado, não só no que diz respeito
a questões técnicas como também económicas.
A prossecução desta política energética, juntamente com o início de exploração doméstica massiva de
hidrocarbonetos não convencionais, nomeadamente gás de folhelho (usualmente denominado gás de
xisto), por parte dos Estados Unidos da América, levou a uma perda de competitividade por parte do
sector industrial da União Europeia (UE) em relação aos Estados Unidos da América, sendo o preço
de eletricidade e de gás natural dois parâmetros fulcrais neste evento. Assim, cada vez mais a
exploração de gás de folhelho, genericamente conhecido como gás de xisto, surge como uma opção
de forma a contribuir quer na diminuição da dependência externa de gás natural por parte dos estados
membros quer na redução do preço do gás, resultando numa diminuição do custo de produção de
energia elétrica.
Tendo Portugal, presentemente, um mix nacional de produção de eletricidade bastante diversificado
com uma forte presença de energias renováveis, nomeadamente eólicas, torna-se fulcral existir um
sistema de reserva (tecnologias térmicas), de forma a suprimir a intermitência resultante da produção
elétrica a partir de fontes renováveis. Contudo, com a central de Sines a entrar na fase final do ciclo de
vida, e com a previsão de entrada de duas centrais CCGT (Combined Cycle Gas Turbine), Portugal, de
acordo com as projeções verá, no período de 2020 a 2030 a sua produção térmica centrada

maioritariamente nas centrais a gás natural, sendo portanto o preço do gás natural, um fator determinante para a economia nacional.
Tendo em conta a evolução do volume de gás natural aprovisionado por Portugal em mercado spot,
acredita-se que o início da exploração deste tipo não convencional de hidrocarbonetos em território
europeu, possa originar uma descida no preço médio de importação de gás natural. Assim, nesta dissertação são assumidas reservas de gás de xisto estimadas em países membros da UE tais como
Hungria, Polónia e Alemanha, tendo sido assumido o início da sua exploração em 2020.
Finalmente, a tarifa elétrica para o consumidor final é composta por três parcelas: custo da energia
(englobando a comercialização e produção), custo de uso de redes de transporte e custos de política
energética e de interesse geral (CIEG). No trabalho em questão é analisado o potencial impacto do
início de exploração de gás de xisto, em 2020 no valor da parcela relativa à produção de energia, sendo
esta diretamente influenciada quer pelo preço dos combustíveis fósseis quer pelo mix nacional de
produção de eletricidade.

1.2 Objetivos e Contribuições
O trabalho desenvolvido visa retratar a possível evolução do sistema electroprodutor português no
período entre 2020 e 2030, com a criação de três distintos cenários: Cenário Base, Verde e Fóssil
(descritos no capítulo 6.1). O objetivo principal prende-se com a análise da influência da potencial
exploração do gás de xisto na União Europeia no custo médio de produção de energia elétrica de cada
um dos cenários apresentados. Por outro lado, pretende-se ainda estudar as melhores políticas a seguir
quanto à evolução da potência instalada do sistema electroprodutor Português, de modo a manter o
custo de produção o mais competitivo possível sem descurar a segurança do sistema.
Nesta dissertação é desenvolvido um modelo matemático de forma a prever a procura de energia
elétrica em Portugal no período de 2020 a 2030. Tendo em conta esta previsão e com base na potência
instalada em Portugal para cada um dos três cenários, calcula-se o contributo de cada tecnologia para
o mix nacional de produção de eletricidade. Em segundo lugar, com base no cálculo do LCOE
(Levelized Cost of Energy) para cada tecnologia é calculada a evolução do custo médio de produção
nacional de energia elétrica no período em estudo.
De forma a atingir o principal objetivo da presente dissertação, importa calcular o impacto da exploração
deste tipo não convencional de gás natural no preço médio de importação de gás natural em Portugal
e consequentemente no LCOE dos centros electroprodutores a gás natural. Este impacto tem em conta,
quer as reservas de gás de xisto na União Europeia e o seu preço break-even de exploração, assim
como o impacto da exploração do gás de xisto no preço do gás natural dos Estados Unidos da América
entre 2008 e 2013.
Os resultados serão apresentados com base no modelo desenvolvido recorrendo à ferramenta computacional Excel, o qual integra, para o período entre 2020 e 2030, os diferentes cenários de evolução
do mix energético português, os LCOE de todas as tecnologias (assumindo-se duas taxas de
2

atualização distintas, 5% e 10%), a previsão do consumo de eletricidade em Portugal e o potencial
impacto da exploração de gás de xisto na União Europeia no preço médio de importação do gás natural
em Portugal. Assim, com base neste modelo será possível observar o impacto do início da exploração
de gás de xisto no custo de produção nacional, sendo que os valores utilizados apresentam o ano de
2013 como referência (no que diz respeito às taxas de câmbio e inflação).
Esta abordagem torna-se importante do ponto de vista económico dado que demonstra as disparidades
no custo de produção para cada cenário de uma forma clara e objetiva. Trata-se portanto de uma
ferramenta útil de forma analisar o impacto no custo de produção das diferentes políticas energéticas,
nomeadamente a aposta em energias renováveis para o sector elétrico. O modelo desenvolvido permite
ainda calcular qual o valor anual economizado pelo sector produtor de energia elétrica caso a
exploração de gás de xisto tenha início na União Europeia no ano de 2020. Assim, na Figura 1 é
apresentado de forma esquemática toda a metodologia utilizada para o cálculo do impacto do início da
exploração de gás de xisto no custo médio de produção nacional.

Figura 1-Metodologia utilizada no cálculo do impacto do início da exploração de gás de xisto no custo
médio de produção nacional

1.3 Estrutura da Dissertação
A presente dissertação encontra-se organizada em oito distintos capítulos, sendo de seguida apresentado um breve sumário de cada um.
No segundo capítulo deste trabalho é apresentada um breve estudo sobre o sector do gás natural em
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Portugal, descrevendo-se a estrutura tarifária aplicada no mercado nacional que se considera essencial
para entender o enquadramento desta dissertação.
Segue-se o terceiro capítulo, o qual é iniciado com uma descrição geológica do gás de xisto bem como
dos seus processos extrativos. Por fim, procede-se a uma análise dos fatores condicionadores da
exploração deste tipo não convencional de gás na UE, nos quais se destacam os desafios tecnológicos
(abordando a exploração do gás de xisto na China), as razões políticas e a regulamentação de
exploração deste tipo não convencional de gás natural na União Europeia.
No quarto capítulo analisa-se o impacto do início da exploração comercial de gás de xisto nos EUA,
quer no preço de gás natural quer nas tarifas no período entre 2007 e 2013. De seguida, de forma a
estabelecer uma analogia entre este fenómeno ocorrido nos EUA e um potencial evento a ocorrer na
UE, considera-se crucial investigar o custo mínimo de exploração (break-even) em prática nos EUA.
O quinto capítulo aborda o potencial impacto do início da exploração do gás de xisto na economia da
UE, iniciando-se por uma análise do mercado europeu de gás natural. Por fim, procede-se a um estudo
da bibliografia referente aos recursos tecnicamente exploráveis de gás de xisto bem como do preço
break-even na UE.
O capítulo central da presente dissertação, o sexto capítulo, pretende projetar o potencial impacto do
início da exploração deste tipo não convencional de gás natural no sistema electroprodutor português.
Este capítulo inicia-se pela exposição dos cenários, no que à evolução do sistema electroprodutor
português diz respeito, sendo seguido da exibição da previsão do consumo de energia elétrica em
Portugal na década entre 2020 e 2030. De seguida, é apresentado a relação matemática obtida entre
o preço de gás natural no Reino Unido e em Portugal, uma vez que o autor baseou os seus cálculos
na previsão dos preços do gás natural no Reino Unido entre 2014 e 2030, visto que as propriedades
físicas do gás natural fazem com que este combustível seja mais dispendioso de transportar do que os
restantes, sendo esta a razão pela qual os preços grossistas inter-regionais continuam a apresentar
diferenças significativas. Por fim, foi calculado o potencial impacto do início da exploração de gás de
xisto na UE no preço de gás natural em Portugal, apresentando-se ainda a metodologia utlizada no
cálculo do Levelized cost of Energy (LCOE) de cada uma das tecnologias constituintes do centro
electroprodutor português.
O sétimo capítulo expõe e analisa os resultados obtidos quanto à evolução quer do mix nacional de
produção de eletricidade quer do custo médio de produção no período entre 2020 e 2030, para cada
cenário estudado.
Por fim, o oitavo capítulo conclui a presente dissertação, através de uma síntese da metodologia desenvolvida bem como dos resultados obtidos. Este capítulo termina com a exposição das possibilidades
de trabalho futuro que surgem no âmbito desta dissertação.
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Capítulo 2
Gás Natural em Portugal
Neste capítulo o autor pretende realizar uma análise ao sector do gás natural em Portugal, começando
por descrever os agentes constituintes do Sistema Nacional de Gás Natural, sendo em seguida
estudada a tarifa aplicável a cada segmento de clientes presentes no mercado de gás nacional.

2.1 O Sistema Nacional de Gás Natural
O Sistema Nacional de Gás Natural (SNGN) é constituído pelos Terminais de Gás Natural Liquefeito
(GNL) , Instalações de Armazenamento e Terminais de GNL, Rede Nacional de Transporte(RNTG) e
pela Rede Nacional de Distribuição de Gás Natural [1].
Uma vez que Portugal é um país onde não existe produção de gás natural, o aprovisionamento deste
combustível para o mercado português é efetuado através de contratos "take-or-pay" de longo prazo
[2]. Neste tipo de contratos, o cliente ou aceita o produto, e paga o valor previamente estipulado, ou em
caso de o rejeitar, está sujeito a uma penalização [3]. Os principais países fornecedores de gás natural
nacional são a Argélia, através de gasodutos interligados com Espanha (Campo Maior e Valença), e a
Nigéria, através de GNL no terminal portuário de Sines [2].
A atividade de armazenamento de gás natural é da responsabilidade da REN, a qual é dividida em duas
vertentes, sendo a primeira correspondente ao armazenamento subterrâneo de gás na sua forma
gasosa, caracterizado pelas operações de injeção, armazenamento, extração, tratamento e entrega de
gás à rede de alta pressão. Por fim, a segunda vertente engloba as operações de receção,
regaseificação e entrega do gás às redes de alta pressão [4] [5].
É assim possível observar na Figura 33 (Anexo I), o centro de armazenamento de gás natural no Carriço
(REN Armazenagem),essencial para promover as condições de garantia de abastecimento de gás
natural ao país, bem como a unidade REN Atlântico, onde ocorrem todas as atividades de GNL
descritas acima.
A Rede Nacional de Transporte de Gás Natural é igualmente operada pela REN, a qual assegura o
encaminhamento do gás natural desde os pontos de entrada no gasoduto de alta pressão até aos
pontos de saída que abastecem as redes de distribuição e os clientes ligados diretamente à alta
pressão. Esta atividade opera em mercado monopolista, sendo a REN a única entidade concessionária
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de transporte de gás natural em Portugal, responsável pela cobertura da totalidade do território
continental [6].
No que diz respeito à distribuição, esta é operada por diversas empresas, existindo onze redes de
distribuição de gás natural no território nacional. No entanto, seis redes estão ligadas à rede de transporte e as restantes cinco são redes isoladas. Estas redes isoladas caracterizam-se por incluírem as
Unidades Autónomas de GNL (UAG) que permitem, por um lado, receber GNL através de camiões
cisterna e, por outro lado, regaseificar o GNL e abastecer os clientes com gás natural através de uma
rede de distribuição local [7].

2.2 Mercado de Gás Natural em Portugal
O mercado nacional de gás natural pode ser segmentado em três grandes categorias [8]:


Empresas produtoras de energia elétrica, nas quais se incluem a Turbogás (CCGT Tapada do
Outeiro), a EDP (CCGTs de Lares e Ribatejo) e a Endesa (CCGT Pego).



Consumidores ao abrigo do mercado regulado, os quais incluem clientes domésticos e pequenos comerciais (consumo anual até 500 m 3), que se encontram num período transitório até 31
de dezembro de 2015.



Consumidores ao abrigo do mercado liberalizado, onde se incluem todos os grandes
consumidores de gás natural (desde Março de 2013) e, todos os clientes quer domésticos quer
comerciais que optaram por ser abrangidos por este regime.

O mercado nacional de gás natural residencial encontra-se neste momento num período de transição
do mercado regulado para o mercado liberalizado. Isto é, desde Janeiro de 2010, todos os consumidores de gás natural têm o direito a escolher livremente o seu comercializador de gás natural, sendo
que até essa data, a escolha de comercializador era somente realizada pelos centros electroprodutores
e pela generalidade dos consumidores industriais [8].
Importa ainda frisar o facto do mercado liberalizado ter vindo a ganhar clientes em todos os segmentos
de consumidores, apresentando um crescimento mensal de 5%, tendo alcançado até ao final de março
mais de 612 mil consumidores, o que representa 45% do universo total de clientes de gás natural e
90% do consumo global [8] .

6

2.3 Estrutura Tarifária de Gás Natural
Tal como afirmado anteriormente existem dois tipos de mercados de gás natural: o regulado e o liberalizado. Sendo cada uma das tarifas dividida em quatro segmentos [9]:


Aquisição de Gás Natural



Comercialização



Transporte



Distribuição

Na Figura 2 , é assim possível visualizar a estrutura tarifária correspondente aos clientes que ainda
se encontram em mercado regulado. Importa referir o facto deste mercado ter sido extinto no final de
2012, tendo os clientes presentes neste mercado a incumbência de aderir ao mercado liberalizado
até ao final de 2015 [8]. Durante este período transitório os consumidores continuarão, caso permaneçam no mercado regulado, a ser abastecidos pelo comercializador de último recurso com uma tarifa
transitória fixada pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) e que será sujeita a revisão trimestral [10].

Aquisição de GN
• Aprovisionamento
de gás
•Uso do Terminal
•Uso do
Armazenamento
Subsolo
•Uso da RT
(Entrada)

Comercialização

• Custo Comercial

Tarifa de Energia e Comercialização
(Regulada)

Transporte

Distribuição

• Uso da Rede
Transporte (saída)
• Uso Global do
Sistema

• Uso da Rede de
Distribuição

Tarifa de Acesso às Redes
(Regulada)

Figura 2- Estrutura Tarifária dos Clientes no mercado regulado [9]
Visto que o objetivo da presente dissertação é analisar o impacto do gás de baixo custo no sistema
electroprodutor nacional, importa analisar em pormenor as tarifas no mercado livre (Figura 3), uma vez
que é neste mercado que se inserem os centros electroprodutores. Estes clientes, responsáveis , em
2011, por cerca de 40% do consumo global de gás [11] estão ligados à rede de transporte de alta
pressão sendo no entanto importante salientar que na sua tarifa final está englobada a tarifa de Acesso
às Redes, tratando-se de uma tarifa regulada pela ERSE, bem como uma tarifa de Energia e Comercialização, a qual depende do operador.
No que diz respeito à Tarifa de Energia e Comercialização, a qual é composta pelo custo de importação
de gás bem como todas as questões logísticas inerentes, sendo uma tarifa não regulada, torna-se difícil
7

aceder a valores concretos.

Aquisição de GN
•Aprovisionamento
de Gás
•Uso do Terminal
•Uso do
Armazenamento
Subsolo
•Uso da RT
(Entrada)

Comercialização

•Custo Comercial

Transporte

Distribuição

•Uso da Rede
Transporte (saída)
•Uso Global do
Sistema

•Uso da Rede de
Distribuição

Tarifa de Acesso às Redes

Tarifa de Energia e Comercialização
(Não Regulada)

(Regulada)

Figura 3-Estrutura tarifária dos clientes em mercado liberalizado [9]
Contudo, é possível observar na Figura 4, a evolução do custo médio de importação de gás natural
para o mercado português, tendo o ano 2013 como referência (no que diz respeito quer à inflação quer
à taxa de câmbio). Nesta figura, é possível verificar um aumento de aproximadamente 12€/MWh no
período entre 2009 e 2013, verificando-se em 2013 uma ligeira diminuição em relação ao ano transato
(0,43€/MWh).
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Figura 4- Preço médio de importação de gás natural [11]
Quanto à tarifa de Acesso às redes, sendo uma tarifa regulada, resulta de uma soma de 3 tarifas calculadas discriminadamente: a tarifa do uso global do sistema, tarifa de utilização da rede de transporte
e tarifa de utilização da rede de distribuição (sendo no entanto esta última não aplicável aos centros
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electroprodutores, uma vez que estes são abastecidos em alta pressão) [9].
Na tarifa de uso global do sistema, é contabilizado a recuperação dos custos operativos do sistema,
bem como os custos derivados de uma mudança de fornecedor, e os custos provenientes de outras
atividades de uso geral (como a autoridade reguladora) [9]. Contudo, tendo em conta a necessidade
de, por um lado, assegurar a sustentabilidade quer do mercado livre quer do mercado regulado e, por
outro lado, assegurar a proteção dos interesses económicos dos consumidores, em particular dos
consumidores domésticos, a ERSE no ano gás 2010-2011 passou a reconhecer na parcela II da tarifa
de Uso Global do Sistema (UGS) os desvios positivos ou negativos extraordinários da tarifa de Energia,
sendo esta parcela paga por todos os consumidores, com exceção dos centros electroprodutores [9].
Importa destacar o facto de na tarifa de transporte, apenas os custos de saída são registados nesta
parcela, sendo os preços de entrada contabilizados na tarifa de energia, a qual deve proporcionar os
proveitos da atividade de transporte do operador da rede de transporte de gás natural em Alta Pressão
[9].
Finalmente, na tarifa de utilização de rede de distribuição, são atribuídos os proveitos da atividade de
distribuição de gás natural em Média Pressão e em Baixa Pressão [9].
De acordo com a ERSE, os centros electroprodutores têm vindo a sofrer de um aumento nas tarifas de
acesso às redes, sendo que no período 2012-2013 este valor cifrava-se nos 2,57€/MWh, estando no
entanto previsto, para o biénio 2013-2014 um aumento de 18,5%, resultando numa tarifa de acesso às
redes de 3,05€/MWh [8].

2.4 Conclusão
Após o estudo do sistema de gás natural em Portugal, foi possível concluir que a rede de transporte
em alta pressão e armazenamento de gás natural nacional opera em regime monopolista, ficando estas
atividades a cargo da REN. Por outro lado, na distribuição e na comercialização verificou-se a existência
de diversas empresas, a operarem no mercado liberalizado.
No que diz respeito à análise da estrutura tarifária para cada segmento de consumidor final, considerase importante realçar o facto de Portugal se encontrar num período de transição entre o mercado
regulado e o liberalizado, sendo que no final de 2015, todos os clientes nacionais integrarão o mercado
liberalizado o que irá alterar o panorama do mercado de gás natural nacional por completo, podendo
originar um aumento a concorrência entre as operadoras presentes neste mercado com benefícios para
o consumidor final.
Contudo, sendo o objetivo principal desta dissertação avaliar o impacto do gás de baixo custo no sistema electroprodutor nacional, verificou-se um progressivo aumento do preço de importação de gás
natural bem como da parcela da tarifa referente ao acesso às redes aplicável aos centros electroprodutores, o que poderá vir a traduzir-se num aumento do custo de produção das CCGTs em Portugal.
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Capítulo 3
Gás de xisto
Neste capítulo pretende-se abordar a temática do gás de xisto bem como os processos extrativos
aliados ao mesmo, temas que se consideram essenciais para entender o enquadramento deste trabalho. Por fim, considera-se fulcral analisar em pormenor todos os fatores influenciadores no processo
de exploração deste tipo não convencional de gás no seio da UE.

3.1 Gás de xisto
Gás de xisto é o termo utilizado para o gás natural que se encontra aprisionado entre formações de
xisto fino, ou folhelho, a milhares de metros de profundidade [12] . Importa salientar que folhelho e xisto
são rochas distintas, uma vez que o folhelho é uma rocha sedimentar, enquanto o xisto é uma rocha
metamórfica.
Assim, o folhelho é uma rocha sedimentar composta de lama numa mistura de flocos de minerais de
argila com pequenos fragmentos de outros minerais, nomeadamente quartzo e calcita. Esta rocha tem
a particularidade de absorver matéria orgânica que, quando inicia o seu processo de deterioração
origina a formação de petróleo e gás natural nas porosidades da rocha [13]. Nestas formações
rochosas, encontra-se tipicamente gás seco (>90% de metano), contudo em algumas formações estão
igualmente presente produtos líquidos [13].
Os reservatórios convencionais de gás natural são formados pela migração de gás natural de uma fonte
orgânica para um reservatório de rocha permeável, enquanto os reservatórios não convencionais
operam quer como fonte quer como reservatório de gás natural [13]. O gás de xisto é um destes
exemplos, sendo o folhelho uma rocha com baixa permeabilidade, resultando numa dificuldade
acrescida no processo de extração do gás aprisionado entre as formações. Devido a este facto são
utilizadas duas distintas técnicas: Fraturamento Hidráulico (Fracking) e Perfuração Horizontal (Horizontal drilling) [14] que serão abordadas em maior pormenor no próximo subcapítulo.
Porém, a questão que deve ser levantada é: Qual a razão de o gás de xisto poder vir a ser tão importante a nível mundial?
Em primeiro lugar, este tipo não convencional de gás pode assumir um papel importante à escala global
devido à evolução da procura de energia, nomeadamente de gás no mercado internacional, tal como é
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possível verificar na Figura 5, onde se apresenta a evolução do consumo mundial de gás nos últimos
20 anos [15]. Assim, é possível verificar que neste período, o consumo de gás aumentou cerca de 39%,
sendo, ainda importante destacar que, segundo a EIA [16], o consumo mundial de gás em 2030 atingirá
o valor de 4451.9 × 109 𝑚3 . Esta evolução é explicada por acentuado crescimento do consumo em
países como a China e a Índia que se contrapõe a uma estabilização do consumo energético nos países
mais desenvolvidos [17]. Posto isto, torna-se urgente ampliar a exploração de gás a fontes não
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Figura 5-Consumo Mundial de Gás Natural [15]
Por outro lado, sabendo que 70% das rochas na superfície terrestre são sedimentares e, que, 50%
desse valor são xisto fino a probabilidade das reservas mundiais de gás de xisto serem significativas é
elevada [19]. O que é comprovado pelo estudo elaborado pela EIA, que é possível visualizar na Figura
6.

Figura 6-Mapa mundial das reservas de gás e petróleo de xisto [20]
Assim, de acordo com este estudo, é possível verificar que o gás de xisto está presente um pouco por
todo o globo, com particular destaque para as bacias presentes nos EUA, Argentina e China. O mesmo
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estudo afirma que a China apresenta reservas de gás na ordem dos 31.5768 ∗ 1012 𝑚3 , liderando a lista
dos países com maior volume de reservas de gás de xisto a nível mundial [20] .
Contudo, a existência de recursos não implica necessariamente que estes sejam tecnicamente ou
economicamente viáveis, tal como será explicado em detalhe nos próximos subcapítulos.
O conhecimento dos recursos de gás de xisto não é novo, tendo a sua exploração sido iniciada nos
EUA em 1821 a partir de um poço de baixa pressão superficial na Bacia de Appalachian, Nova Iorque
[13].
Importa ainda salientar que algumas das inovações tecnológicas cruciais para a extração de gás de
xisto foram desenvolvidas pela indústria petrolífera com o intuito de explorar petróleo [21]. Os exemplos
mais significativos desta contribuição da indústria petrolífera para a exploração de gás de xisto são o
fraturamento hidráulico e a perfuração horizontal. No que diz respeito ao fraturamento hidráulico, esta
técnica foi utilizada pela primeira vez em 1947 como uma técnica de extração de petróleo [13]. Por
outro lado, no final da década de 1980 a técnica de fraturamento horizontal atingiu a viabilidade económica na exploração de petróleo, tendo sido aplicado anos mais tarde na exploração de gás natural [16].
A transição para a produção em massa deste tipo não convencional de gás natural, deve-se em muito
a medidas adotadas pelo Governo Norte-Americano [21]. Entre elas importa destacar a desregulação
do preço do gás em 1989, fazendo com que o preço deste combustível se baseasse no binómio ofertaprocura [21]. Assim, desde o início da desregulação até ao início do século XXI observou-se um
aumento no preço do gás natural. Este aumento aliado aos desenvolvimentos tecnológicos
supracitados, que contribuíram para a viabilização económica do fraturamento hidráulico e da
perfuração horizontal, originou uma forte aposta por parte da indústria petrolífera na exploração
massiva de gás de xisto [21]. Outra das políticas que contribuiu para a expansão da exploração deste
tipo não convencional de gás foi a liberalização do acesso aos gasodutos. Esta medida, adotada na
década de 1980, permitiu um livre acesso ao serviço de transporte nos gasodutos interestatais, levando
a um aumento de competitividade no mercado grossista e facilitando a venda de gás por parte das
empresas produtoras ao mercado retalhista [21].
Assim, em 1997 a Mitchell Energy tornou-se a primeira empresa a extrair, em larga escala gás de xisto
de uma forma economicamente viável na bacia de xisto de Barnett perto de Fort Worth, Texas [22],
perfurando mais de 800 poços até à data. Este projeto permitiu um aumento de conhecimento na
exploração de gás de xisto, com a descoberta de inúmeras formas de reduzir incrementalmente os
custos de produção, bem como a utilização do líquido fraturante (que será descrito no subcapítulo
3.2.1.2) o que reduziu os custos de exploração de uma forma bastante significativa sem afetar o volume
de produção [22].
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3.2 Exploração de gás de xisto
3.2.1 Técnicas de extração
Tal como afirmado anteriormente, a exploração de gás de xisto recorre à combinação de duas técnicas:
perfuração horizontal e fraturamento hidráulico [16]. É ainda de salientar o facto de na exploração de
gás de xisto se recorrer à técnica de múltiplas perfurações, isto é, exploração de diversos poços em
paralelo na mesma área, com os poços a estarem distanciados entre si de 7 e 8 metros [23] .

3.2.1.1.

Perfuração Horizontal

De forma a realizar este tipo de perfuração, é necessário utilizar técnica de perfuração direcional, sendo
o motor de fundo (down-hole) o equipamento com maior quota de mercado na indústria extrativa [23],
o qual consiste na conexão de duas partes articuladas, permitindo o direcionamento da perfuração. A
energia rotacional necessária para este processo é fornecida pelo fluido utilizado para a perfuração,
sendo o torque e a pressão constantemente monitorizadas de modo a permitir o controlo direcional do
processo. Por outro lado, neste processo é necessário utilizar um mecanismo de feedback, de forma a
garantir que a perfuração está a seguir a trajetória planeada, utilizando se para isso um equipamento
de medida denominado MWD (Measurement While Drilling) [23].
O processo mais comum de perfuração inicia-se por uma perfuração praticamente vertical (Figura 7)
até um determinado ponto ( kick-off point), no qual a trajetória começa a encurvar, com taxas de 10º a
20º por cada 30 metros [23]. Importa ainda referir que através deste tipo de perfuração são atingidos
valores de comprimento de poço significativos, com o recorde mundial a pertencer à companhia petrolífera Exxon Neftegas Limited, que atingiu o valor de 11739 metros, a 12700 metros de profundidade
[24].

Figura 7-Representação do processo de Perfuração Horizontal [25]
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3.2.1.2.

Fracturação Hidráulica

Este processo, habitualmente conhecido como “Fracking”, tem como objetivo a criação de um número
significativo de fraturas na rocha, de modo a libertar o gás que se encontra aprisionado nas formações
de xisto fino [16]. Este processo decorre através de uma injeção de um líquido fraturante altamente
pressurizado, o que provoca pequenas fissuras na camada de folhelho (xisto fino). Este líquido fraturante é constituído por água, produtos químicos e areia, sendo este último componente essencial de
modo a garantir que as fissuras permaneçam abertas após a injeção do líquido, de modo a que o gás
possa fluir para a tubagem [23].
Um dos grandes entraves a esta técnica baseia-se no fato de o líquido fraturante conter, mesmo em
quantidades residuais (0,5%), produtos químicos onde se podem destacar o ácido muriático e o glutaraldeído [26] , usados respetivamente para acelerar o processo de fissura e para eliminar as bactérias
contidas na água evitando a criação de subprodutos. Contudo, apesar de representarem uma fatia tão
pouco significativa do líquido fraturante é de realçar o fato de, caso existam deficiências no projeto ou
no revestimento do poço, existe o risco de ocorrer uma migração destes químicos para um aquífero, o
que resultará na contaminação do mesmo, colocando em risco milhares de vidas [26]. Estes riscos
podem ser identificados e atenuados através de uma escolha cuidadosa do local, com base na
caracterização dos riscos no subsolo, e do correto isolamento do poço em relação às formações geológicas circundantes [23].

3.2.2 Fatores condicionadores dos custos de exploração
Apesar das reservas globais de gás de xisto serem bastante significativas, importa explicar em detalhe
os fatores que condicionam a exploração deste tipo de gás não convencional nos diversos Estados
Membros. Assim, de seguida são apresentados os diversos fatores que se acredita serem relevantes
no custo de extração de gás de xisto analisando-se ainda as diferenças entre os Estados Membros e
os EUA.

3.2.2.1.

Desafios Tecnológicos na Exploração de Gás de xisto

De acordo com [21], os projetos de exploração de gás de xisto podem ser discriminados em duas fases
distintas: a fase de inovação e a fase de produção em massa.
Do ponto de vista económico, o principal problema de um projeto de gás de xisto trata-se de diminuir o
custo de exploração através de investimentos quer em programas de I&D e em perfurações, sendo
esta etapa designada como fase de inovação [21]. De modo a otimizar esta etapa, caracterizada por
avultados investimentos, diversas empresas europeias e asiáticas estão a investir em projetos de gás
de xisto a ocorrer nos EUA, sendo que de acordo com [27], entre 2008 e 2013 um quinto do investimento
em projetos de gás de xisto nos EUA pertence a joint ventures envolvendo companhias estrangeiras.
Após ser atingida a viabilidade económica da exploração, o desenvolvimento de gás de xisto entra na
fase de produção em massa. Esta fase é caracterizada por um aumento na produção de gás de xisto
e uma expansão para bacias com perfis geológicos semelhantes [21]. Nesta etapa é ainda necessário
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ter em conta as infraestruturas a nível de transporte de gás natural, bem como o acesso a estas infraestruturas [21]. No caso dos EUA, aquando do início da exploração de gás de xisto este país já possuía
uma extensa rede de gasodutos, sendo que na década de 1980 foi implementada uma política de livre
acesso a estas infraestruturas, facilitando o acesso de qualquer empresa a estas infraestruturas [21].
Tal como foi salientado anteriormente, a fase da inovação na exploração de gás de xisto é vital para a
sucesso do projeto, uma vez que é nesta fase que se prova a viabilidade económica do mesmo.
Contudo, o know-how adquirido nos projetos de exploração a decorrer nos EUA não pode ser aplicado
em todos os projetos de gás de xisto, uma vez cada reservatório apresenta diferentes particularidades
geológicas [28], tal como se verificou no início da exploração deste tipo não convencional de hidrocarbonetos no país que lidera o ranking de nações com maiores reservas de gás de xisto a nível
mundial, a China [20].
Tendo em conta o considerável volume de reservas estimadas, juntamente com a necessidade de reduzir o consumo de carvão, o governo Chinês estabeleceu metas de produção na ordem dos 6 500
milhões de metros cúbicos em 2015 e 60 000 milhões de metros cúbicos em 2020 [28].
Porém, a exploração de gás de xisto em território chinês tem despoletado bastantes incertezas quanto
à extração do gás aprisionado bem como no tempo de vida de cada poço. Isto porque a geologia neste
país é menos favorável à extração deste tipo não convencional de gás natural comparativamente ao
verificado nos EUA. De acordo com [21] , a maioria das bacias de xisto fino presentes em território
chinês são tectonicamente complexas, sendo caracterizadas por numerosas falhas (algumas ativas) o
que levanta entraves à exploração de gás de xisto [28]. Por outro lado, importa destacar que segundo
[29], a qualidade do querogénio (mistura de compostos químicos orgânicos que quando são aquecidos
à temperatura certa na crosta terrestre libertam hidrocarbonetos [30]) das duas principais bacias em
território chinês (Tarim e Sichuan) é relativamente baixa comparativamente com a qualidade do
querogénio dos projetos em curso no continente americano [29]. Este facto implica que, de forma a
atingir um nível de produção similar ao verificado nos EUA, a exploração de gás de xisto na China terá
de executar um maior número de perfurações assim como estender o comprimento de cada poço [29].
Importa ainda destacar as questões financeiras associadas à exploração de gás de xisto, uma vez que
estes projetos requerem uma considerável quantidade de investimentos a fundo perdido nomeadamente em perfurações e no desenvolvimento de inovações [21]. No ano de 2013, duas das principais
empresas petrolíferas chinesas, Sinopec e CNPC, realizaram um investimento de 370 milhões de
dólares e de 640 milhões de dólares respetivamente, na exploração de gás de xisto [21]. Contudo, até
o final de 2013, a produção destas empresas ficou aquém do esperado, com a Sinopec a produzir cerca
de 73 milhões de metros cúbicos de gás de xisto e a CNPC um volume de 70 milhões de metros
cúbicos. Sendo o preço do gás natural cerca de 319 dólares/1000 m 3 e com o subsídio para o gás de
xisto de 38,139 dólares/1000 m3, a receita total estimada das duas empresas nacionais de petróleo na
produção de gás de xisto cifra-se em 54,4 milhões de dólares [21]. Isto implica uma perda das duas
empresas na exploração de gás de xisto no final de 2013 de cerca de 955,6 milhões de dólares.
No caso da UE, apesar das técnicas utilizadas na extração de gás de xisto não serem uma novidade
para as empresas europeias, tendo a empresa Total desempenhado um papel de pioneira na aplicação
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de perfuração horizontal com múltiplos fraturamentos hidráulicos em 1990 com o intuito de aumentar a
produção de gás num poço de profundidade de 5000 metros na Alemanha [31], a exploração de gás
de xisto no seio da UE tem-se deparado com obstáculos semelhantes aos verificados na China.
No que diz respeito aos desafios geológicos, segundo [31] o perfil geológico das bacias presentes na
Europa de Leste (região na qual estão depositadas as maiores reservas da UE [20]) apresenta características bastante distintas às bacias exploradas nos EUA. As formações geológicas analisadas na UE
são mais antigas e fraturadas comparativamente às exploradas nos EUA, apresentando novos desafios
tecnológicos às operadoras de exploração colocando em causa a viabilidade económica da extração
de gás de xisto nesta região [31].
Contudo, importa referir que grande parte dos projetos a decorrer no seio da UE encontram-se ainda
numa fase de avaliação de potencial geológico [32]. Um exemplo ilustrativo trata-se do projetos a
decorrer na Dinamarca e na Suécia. No que diz respeito ao projeto, no qual a operadora é a empresa
Total, que pretende explorar os recursos da bacia de Nordjylland (Dinamarca), este, viu-lhe concedida,
em Junho de 2014 a permissão para serem iniciados os testes de perfuração, previstos para Maio de
2015, estando estes englobados na fase de avaliação de potencial geológico [33].Quanto ao projeto
operado pela empresa Gripen Oil & Gas na bacia de Östergötland (Suécia), após terem sido obtidos
resultados positivos nos testes de perfuração, no final de 2015 será iniciado um projeto piloto de
exploração de gás de xisto a nível comercial [34].
O país europeu que até à data é responsável pelo maior número de perfurações (40) [35] no decorrer
de projetos de exploração de gás de xisto, a Polónia, reportou que em nenhum dos testes realizados
foi possível atingir caudais capazes de atingir o nível comercial [35]. Aliado a estas perfurações estão
os investimentos necessários, sendo que de acordo com [36], cada facturamento hidráulico representa
uma despesa de 1 milhão de dólares, sendo importante referir que 1000 metros de perfuração horizontal implica uma média de 12 fracturações hidráulicas. Em Junho de 2012 a empresa ExxonMobil,
após ter realizado apenas 2 perfurações decidiu abandonar a exploração de gás de xisto neste país,
alegando que as formações rochosas presentes na Polónia apresentavam uma dificuldade ao nível da
perfuração mais elevadas comparativamente ao verificado nos EUA [35]. Contudo, segundo Pawel
Poprawa, geólogo do Instituto de Energia Polaco, o número de perfurações realizado até agora não
permite tirar qualquer conclusão, uma vez que das 40 perfurações, apenas em 4 foi aplicada a técnica
de fraturamento hidráulico, sendo este o procedimento que concede os melhores indicadores para a
validação da produção comercial [35].
Por fim, de modo a que a exploração de gás de xisto atinja o nível comercial, é necessário que os
países onde a exploração deste tipo não convencional de gás apresenta indicadores mais positivos,
sejam dotados de uma considerável rede de gasodutos de modo a que seja possível transportar o gás
para os pontos de consumo de uma forma economicamente viável [36].
A escassez de infraestruturas de armazenagem e transporte de gás natural na Polónia é exemplificativo, uma vez a maioria dos seus gasodutos encontram-se a sudoeste (direcionada para a importação
de gás), enquanto os locais com potencial de exploração são localizados no norte, este e sudeste
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[37].Este facto implica a necessidade de ser realizado um investimento avultado em termos infraestruturas de transporte bem como de armazenagem [36]. Este investimento dotaria a Polónia de uma
capacidade de transporte de gás natural até aos pontos de consumo ao longo do país bem como de
exportação nomeadamente, através do terminal de GNL em Swinoujscie e do gasoduto Yamal, sendo
que esta última infraestrutura permite o transporte de gás até Frankfurt an der Oder (cidade alemã
localizada junto à fronteira com a Polónia) [37].
O tema da escassez de infraestruturas de gás natural na União Europeia tem merecido destaque por
parte da UE, tendo a Comissão Europeia, em Outubro de 2011 afirmado ser necessário repensar a
segurança do aprovisionamento energético da Europa neste novo quadro mundial, estimando um
investimento de 70 mil milhões de euros até 2020 em infraestruturas de gás natural em toda Europa
[38].
Face a esta necessidade, a Comissão Europeia de Energia (RTE-E), na sequência de estreitas consultas a todos os Estados-Membros e partes interessadas, identificou 12 prioridades estratégicas em
matéria de infraestruturas energéticas transeuropeias [39]. Estas prioridades abrangem diversas
regiões geográficas no que respeita ao armazenamento e transporte de gás natural, bem como
infraestruturas de gás natural liquefeito(GNL) ou comprimido [39]. Um dos projetos desenvolvidos na
sequência desta consulta trata-se do projeto do Corredor de Gás Meridional, que deverá permitir o
acesso da Europa aos substanciais recursos de gás natural existentes na região do mar Cáspio. O
primeiro gasoduto, entre o Azerbaijão a Grécia e a Itália, cuja construção foi decidida em 2013,
proporcionará à Europa uma nova fonte de aprovisionamento de gás natural a partir de 2019 [40].
Não sendo transportado por gasodutos, o GNL assume-se como uma opção com vista à expansão do
mercado de gás natural, uma vez que este mercado é predominantemente baseado no transporte via
gasoduto, o que limita as suas fronteiras [41]. Este modo de transporte de gás natural assume, segundo
a Comissão Europeia, um papel importante ao fornecer aos Estados-Membros que dependem de uma
única fonte de aprovisionamento de gás natural, alternativas no abastecimento deste combustível [42].
Assim, através da construção de 244 terminais de regaseificação de GNL [32], prevê-se que a Europa
seja a região com o maior crescimento na capacidade de regaseificação a nível mundial,
estabelecendo-se apenas atrás da Ásia em termos de potencial de regaseificação
Um exemplo claro das vantagens do GNL foi visível no investimento realizado no terminal flutuante
GNL ancorado na Lituânia. Esta infraestrutura juntamente com os terminais GNL construídos na Finlândia e Estónia assim como a ligação entre a Finlândia e Estónia, permitirá, após 2015 (data em que
cessa o contrato com a empresa energética russa Gazprom) a estes três países importarem 4 mil
milhões de metros cúbicos de gás natural por ano à empresa norueguesa Stateoil ,reduzindo drasticamente a sua vulnerabilidade relativamente ao gás proveniente do regime de Vladimir Putin [43].

3.2.2.2.

Razões políticas

O impacto do início da exploração de gás de xisto na economia dos EUA juntamente com a crescente
dependência da importação de gás natural levou a que a exploração deste tipo não convencional de
gás natural no seio da UE tenha ganho um papel de destaque no que diz respeito aos debates acerca
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das políticas energéticas da União [44].
Contudo, a posição dos Estados Membros quanto à permissão do uso de fraturamento hidráulico
(técnica utilizada atualmente na extração de gás de xisto nos EUA) no seu território, está longe de ser
unânime [44] . O consentimento do uso desta técnica depende sobretudo da política energética nacional adotada em cada estado, nomeadamente no que diz respeito à segurança energética, metas de
emissões de gases com efeito de estufa e do plano de ação para as fontes de energia renovável [45].
Na Tabela 10 (presente no Anexo II) é possível verificar a posição de cada estado membro quanto à
permissão do uso de fraturamento hidráulico na exploração de gás de xisto no seu território. Assim, é
possível verificar que a utilização de fraturamento hidráulico na exploração de gás de xisto é permitida
em 18 dos 23 estados membros, os quais acreditam que este tipo não convencional de gás natural
poderá aumentar a segurança energética da União Europeia bem como reduzir a fatura energética do
sector industrial [45]. No que diz respeito à segurança energética, os países a favor da exploração do
gás de xisto, sustentam a sua posição numa potencial diminuição de dependência de gás vindo da
Rússia, situação que já causou danos a alguns estados membros, sendo que em Setembro de 2014
na sequência de novo conflito político ocorrido entre a Rússia e a Ucrânia, as empresas energéticas EControl(Áustria) e SPP(Polónia) reportaram diminuições de 15% e 45%, no volume de gás importado
da Rússia em comparação com a média diária registada nesse ano [46].
O Reino Unido, liderado pelo seu Primeiro-ministro David Cameron tem-se destacado como um dos
países no qual existe uma maior aposta governamental na exploração de gás de xisto. No ano de 2013,
David Cameron afirmou que o aumento da segurança energética é um “dever” de cada estado membro,
devendo este assunto ser tratado como prioritário na discussão da política energética europeia [47].
Por outro lado, o Primeiro Ministro Inglês lembrou ainda que a exploração de gás de xisto no Reino
Unido criará cerca de 74 000 postos de trabalho bem como cerca de 3 milhões de euros de receita
anual para o governo regional afetado pela exploração deste tipo não convencional de gás natural [48].
Em relação às preocupações ambientais da população, no mesmo artigo [48] David Cameron refere
que o sistema regulatório britânico é um dos mais rigorosos à escala global sendo o uso do fraturamento
hidráulico sujeito a regulação uma prática segura em termos ambientais. Por fim, o Primeiro-Ministro
Britânica garantiu que se algum poço de gás de xisto colocar em causa o ambiente as autoridades
regulamentares têm todos os poderes para cessar a sua exploração [48].
Por outro lado, países como a Holanda, República Checa e França optaram por proibir a utilização de
fraturamento hidráulico na exploração deste tipo de gás natural devido aos riscos ambientais, nomeadamente a potencial contaminação dos recursos hídricos adjacentes à área de exploração, associados
a esta técnica [49] . De entre os países que optaram por proibir o fraturamento hidráulico, destaca-se a
França que apesar dos diversos apelos da indústria petrolífera, a qual afirmou que embora existindo
técnicas alternativas, estas apresentavam-se no momento economicamente inviáveis, no dia 1 de Julho
de 2011 proibiu o uso da técnica de facturamento hidráulico quer na exploração de gás de xisto, quer
em projetos de investigação no seu território até 2017 [45].
Por fim, Estados-Membros como a Irlanda, Malta e Itália optaram por adotar uma posição expectante
quanto à exploração de gás de xisto, sendo que o governo Irlandês afirmou que não irá conceder
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qualquer licença de exploração até à conclusão do estudo desenvolvido pelo Departamento de Proteção Ambiental (não sendo expectável que este seja divulgado antes do final de 2014) [50] .
No que diz respeito à posição da Comissão Europeia, esta começou por ser cautelosa, tendo o Comissário da UE responsável pela Energia, Günther Oettinger, afirmado que o gás de xisto deveria ser
utilizado como um “recurso adicional” lembrando que a aposta neste tipo não convencional de gás
natural poderia colocar em risco o investimento em energias renováveis e na eficiência energética [47].
Contudo, em Março de 2013, na publicação “Um quadro para as políticas de clima e de energia em
2030” [18] , a Comissão Europeia afirma ser necessário viabilizar a futura exploração dos recursos
internos de petróleo e gás, tanto convencionais como não-convencionais, de uma forma ambientalmente segura. Na mesma publicação é ainda mencionado a potencial redução, quer dos preços da
energia, quer da dependência da UE em relação às importações caso a exploração de gás de xisto no
seio da UE se torne uma realidade [18].
Desta forma, a Comissão Europeia requereu um estudo acerca do enquadramento legal da exploração
de gás de xisto [51], tendo este estudo reconhecido que todas as atividades de exploração de gás de
xisto estavam abrangidas na legislação europeia. Contudo, o mesmo estudo reconheceu a necessidade
de rever o quadro legislativo europeu caso os projetos de gás de xisto assumam a escala industrial
[51]. Esta revisão será analisada em maior detalhe no subcapítulo 3.2.2.4.
Outro dos pontos que importa explorar trata-se da posição da Rússia, país responsável por 39% do
gás consumido na União Europeia em 2013 [52]. Este país, sendo o principal fornecedor de gás natural
da UE [52], tem revelado uma posição discordante quanto à exploração de gás de xisto. A 30 de Novembro de 2011 a comissão executiva da Gazprom (empresa energética russa, responsável por 74%
das reservas de gás deste país [53]) destacou, num comunicado [54], os riscos ambientais associados
à produção de gás de xisto, em particular no que diz respeito à contaminação de recursos hídricos
pelos químicos utlizados no processo de extração. Esta posição é reafirmada pelo Ex-Ministro de
Energia Russo, Ygor Yusufov, membro executivo da Gazprom o qual faz referência à escassez de
equipamento necessário para a extração de gás de xisto na UE, o que torna a exploração deste tipo
não convencional de gás desfavorável [55]. Esta posição do Governo Russo contra a exploração do
gás de xisto na UE foi ainda abordada pelo secretário-geral da NATO, Anders Fogh Rasmussen, o qual
afirmou que o Governo Russo estaria a cooperar com vários grupos ambientalistas ajudando a criar
“campanhas de desinformação sofisticadas” de forma a boicotar a exploração deste tipo não
convencional de gás natural no seio da UE, mantendo a dependência da Europa das importações de
energia de Moscovo. [56]

3.2.2.3.

Volume e preço de água

Um dos aspetos mais criticados pela opinião pública na extração do gás de xisto trata-se do volume de
água necessário para a técnica de fraturamento hidráulico [57]. Para a produção de 1000 milhões de
metros cúbicos ( 1 × 109 𝑚3 ) de gás de xisto por ano, o volume de água necessário situa-se entre 564
e 1129 milhares de metros cúbicos por ano [57] , valor que, comparado com as reservas europeias de
água (2183*106 m3/ano [58]) não representa um valor significativo. Contudo, estas reservas não se
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encontram equitativamente distribuídas sendo que, por exemplo, a Polónia, um dos países onde
existem avanços significativos para a exploração de gás de xisto, tem apenas 1600 m3/ano de recursos
hídricos per capita [57], o que poderá representar uma barreira para a exploração de gás de xisto neste
país.
Outra das diferenças presentes entre os EUA e a UE, encontra-se no preço por metro cúbico de água,
o qual é aproximadamente 8 vezes inferior nos EUA comparativamente com a UE (0.4€/m 3 contra 3.4
€/m3) [57] o que exigirá um esforço acrescido às operadoras interessadas em explorar as reservas de
gás não convencionais presentes no território europeu de forma a melhorar a eficiência na utilização
de água no processo de extração.
Contudo, analisando a Figura 8,onde se encontra representado o volume de água necessário na extração, transporte e processamento de 1 MMBTU (Milhões de British Thermal Unit) dos diversos
combustíveis fósseis, sendo 1 BTU a energia térmica necessária para elevar 1°F (um grau Fahrenheit)
a temperatura de uma libra (0,454 Litros) de água. Assim sendo, com esta figura é possível verificar
que o processo de extração, transporte e processamento do gás de xisto apresenta-se como aquele
onde existe uma menor necessidade de água, sendo ainda relevante destacar o facto de ser quatro
vezes mais parco na utilização de água comparativamente ao carvão.

Carvão

Petróleo

Gás de Xisto

1

10

100

1000

Consumo água (Litros/MMBtu)
Máximo

Médio

Mínimo

Figura 8- Consumo de água despendido na extração e no transporte de diferentes combustíveis [57]
Importa destacar o fato de neste momento, estarem em fase de desenvolvimento vários projetos no
qual o líquido fraturante (utilizado no Fracking) utilizar água com um grau de pureza bastante inferior
ao utilizado até à data [32], os quais pretendem impedir a competição entre água para consumo humano
e para exploração de gás verificada nos últimos anos nas áreas afetadas pela exploração de gás de
xisto nos EUA.
Por fim, verificou-se o facto de diversos mecanismos que permitem a reutilização de água encontraremse em fase de testes [23], o que permitirá uma redução no volume necessário de água no processo
extrativo deste tipo não convencional de gás natural
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3.2.2.4.

Regulamentação de exploração

A Comissão Europeia, através da sua legislação ambiental (Diretiva Avaliação de Impacto Ambiental
[59], Diretiva relativa aos resíduos das indústrias extrativas [60], Diretiva-Quadro água [61] e o Regulamento Reach [62]), abrange as atividades de exploração de gás natural, desde o planeamento até à
cessação das atividades.
No entanto, com o desenvolvimento das atividades de exploração de gás de xisto, os Estados-Membros
começaram a interpretar a legislação ambiental da UE de uma forma divergente, sendo estabelecidas
exigências que variam de Estado-Membro para Estado-Membro. Por exemplo, alguns EstadosMembros realizam uma avaliação ambiental estratégica antes de concederem licenças de modo a ter
em conta os efeitos cumulativos dos projetos de gás de xisto, e exigem uma avaliação de impacto
ambiental sistemática sempre que esteja prevista a fracturação hidráulica (Alemanha), ao passo que
outros Estados-Membros não seguem esta via (Ucrânia) [50]. A água e os resíduos das indústrias
extrativas são outros domínios em que se verifica uma divergência de interpretação da legislação [63].
Esta divergência de abordagens cria uma atmosfera de suspeição quer por parte dos investidores quer
por parte da opinião pública, uma vez que o risco das interpretações nacionais serem contestadas
judicialmente faz com que os investidores se afastem desta aposta e, por outro lado a ausência de
condições equitativas pode levar a opinião pública a preocupar-se quer com questões de segurança e
ambientais [63]. Um exemplo claro deste facto foi o resultado do inquérito realizado pela Comissão
Europeia em 2012 sobre a exploração de formas não convencionais de gás natural [64]. Importa referir
que a amostra deste estudo era constituída por empresas petrolíferas, indústria, autoridades nacionais,
instituições académicas bem como organizações ambientais. Este estudo demonstrou uma grande
divergência de opiniões quanto à exploração de gás de xisto em território europeu, todavia a maioria
dos inquiridos concorda que o esclarecimento da opinião pública e o enquadramento legal da
exploração podem constituir os dois maiores desafios à exploração de gás de xisto no seio da UE [64].
Dado que a legislação da UE em matéria de ambiente, mencionada anteriormente, foi elaborada numa
fase em que não se praticava a fracturação hidráulica maciça na Europa, certos aspetos ambientais
associados à exploração e produção de combustíveis fósseis que envolvem esta prática não são
contemplados de forma aprofundada na legislação em vigor da União [45]. Esta lacuna na legislação é
especialmente preocupante para os seguintes itens: a avaliação e o planeamento ambiental estratégicos, a avaliação dos riscos no subsolo, a integridade dos poços, a integração e a coerência dos
requisitos em termos de monitorização da situação inicial e das operações, a captação das emissões
de metano e a divulgação da composição dos fluidos de fracturação em cada poço [65].
De forma a suprir essa lacuna, em 2011, a Comissão Europeia emitiu orientações [66] que resumem
as principais disposições da legislação ambiental, bem como orientações específicas sobre a aplicabilidade da Diretiva Avaliação de Impacto Ambiental [59] aos projetos de gás de xisto.
Contudo, algumas autoridades nacionais e locais continuaram a solicitar uma intervenção suplementar
urgente da UE neste domínio, o que permite concluir que as orientações em vigor não são consideradas
suficientes para proporcionarem clareza e previsibilidade às autoridades públicas, aos operadores do
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mercado e aos cidadãos [67].
Por esta razão, a Comissão Europeia adotou uma recomendação [67] a qual define princípios mínimos
que, se plenamente aplicados, contribuirão para viabilizar as atividades de exploração de gás de xisto
e assegurarão a adoção de medidas de proteção do clima e do ambiente. Todavia, esta recomendação
não impõe aos Estados-Membros a obrigação de realizarem atividades de prospeção ou exploração
de gás de xisto nem os impede de manterem ou estabelecerem medidas mais adequadas às condições
específicas nacionais, regionais ou locais.
Mais especificamente, esta recomendação [67] convida os Estados-Membros a assegurarem a
tomarem um conjunto de medidas, tais como:


Antes de concederem licenças de exploração e/ou produção de hidrocarbonetos que conduzam a operações que envolvam a fracturação hidráulica maciça, deve ser efetuada uma avaliação ambiental estratégica para análise e planeamento das ações de prevenção, gestão e
redução dos impactos cumulativos e dos eventuais conflitos com outras utilizações dos recursos naturais ou do subsolo;



Proceder à caracterização e avaliação dos riscos específicos do local, tanto no subsolo como
à superfície, para se determinar se uma dada zona é adequada à exploração ou produção
segura de hidrocarbonetos que envolva fracturação hidráulica maciça. Neste contexto, serão,
nomeadamente, identificados os riscos de exposição por vias subterrâneas, designadamente
fraturas induzidas, falhas geológicas existentes ou poços abandonados;



Apresentação de um relatório sobre a situação inicial (por exemplo, da água, do ar, da sismicidade) que constitua uma referência para a subsequente monitorização ou em caso de
incidente;



Divulgação pública de informações sobre a composição do fluido utilizado na fracturação
hidráulica em cada poço e a composição das águas residuais, bem como sobre a situação
inicial e os resultados da monitorização. Esta divulgação é necessária para que as autoridades
e o público em geral disponham de informações factuais sobre os eventuais riscos e as suas
causas. O aumento da transparência deverá também facilitar a aceitação pública;



Garantia de que a área de fracturação deve ficar devidamente isolada das formações geológicas vizinhas, em especial para evitar a contaminação das águas subterrâneas.



Minimização da libertação de gases para a atmosfera, sendo que esta só deve ser permitida
nos casos mais excecionais em termos de segurança operacional. Os gases deverão ser
captados para subsequente utilização (por exemplo, no local ou através de condutas)

Finalmente importa analisar a regulamentação de exploração de gás de xisto nos EUA, país que foi
pioneiro na regulação das atividades de exploração de gás e petróleo [68]. No que diz respeito à regulação das atividades de exploração de gás de xisto, os EUA recorrem a três metodologias distintas:
command and control, performance standard e case-by-case permit [68].
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A metodologia command and control caracteriza-se por estabelecer normas muito rigorosas que exigem que a entidade regulamentada opere de uma determinada forma, sem ter em conta quaisquer
circunstâncias [68]. Um exemplo desta abordagem é a proibição de perfuração a menos de 500 metros
de um rio, ou a utilização obrigatória de um tipo de material específico no isolamento do poço.
Por outro lado, na metodologia performance standard as empresas têm a flexibilidade na escolha das
ações necessárias de forma a cumprir determinados valores standard [68]. Assim, em vez de exigir
uma determinada distância a um rio, esta regulação exige um limite máximo nas concentrações de
poluentes em rios perto de locais de perfuração. Por outro lado, de forma a garantir um isolamento
adequado, ao invés de se regulamentar o material isolante, é traçado um limite máximo que não deve
ser excedido aquando da realização de um teste de pressão. No que diz respeito aos custos, a performance standard é usualmente mais económica, sendo contudo impraticável aplicar esta metodologia
em todos os casos, uma vez que para se definir um valor standard é necessário baseá-lo, e quando o
parâmetro é demasiado vago, esta metodologia não é exequível [68].
Finalmente, na abordagem case-by-case permit, o operador envia um pedido de autorização formal
que será revisto pelo regulador, sendo que o critério nesta revisão fica a cargo do regulador (caso
contrário seria uma regulação command-and-control com o regulador apenas a conferir a conformidade
do pedido) [68]. Esta metodologia acarreta algumas vantagens, tais como a delegação da decisão para
reguladores especialistas numa determinada atividade, contudo, esta metodologia é bastante mais
dispendiosa no que diz respeito a custos administrativos, podendo ainda resultar em decisões pouco
transparentes [68].
Assim, na Figura 9, apresentam-se o número de elementos regulados por cada estado bem como a
metodologia seguida na regulamentação dos mesmos. No estudo em questão [68] foram estudados 20
elementos regulados, os quais abordam a fase de seleção e preparação do terreno, perfuração, perfuração hidráulica, armazenamento e gestão de águas residuais, eliminação de gás remanescente e
deserção da exploração.

Figura 9-Número de elementos regulados e metodologia utilizada nos EUA [68]
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Tal como é possível observar na Figura 9, a regulação das atividades de gás de xisto não é uniforme
de estado para estado, facto que pode ser explicado por diferenças no que diz respeito à hidrologia,
geologia e demografia. Contudo, caso seja efetuada uma análise mais detalhada aos estados onde se
encontram o maior número de poços em exploração (Texas, Oklahoma, Ohio, Pennsylvania e West
Virginia), é possível verificar que estes regulam um maior número de elementos do que a maioria de
outros estados, refletindo uma maior necessidade de regulação onde se verifica uma maior presença
da indústria.
Por outro lado, nos estados onde as águas subterrâneas representam uma maior fração do consumo
de água, tais como Michigan e West Virginia, a regulação de proteção dos aquíferos apresenta-se
bastante mais rigorosa comparativamente a outros estados de forma a evitar a migração de metano
para lençóis freáticos, evento que causou consideráveis danos nas populações da Pensilvânia, EUA,
onde a percentagem de metano presente na água da rede doméstica desencadeou uma profunda investigação pelo Departamento de Proteção Ambiental, resultando numa multa à operadora responsável
pela fuga de metano, Chesapeak, de 900 mil dólares, um valor recorde na história das multas ambientais no estado da Peninsilvânia [69] .
Assim, a regulamentação poderá representar um fator chave na avaliação dos recursos de gás de xisto
exploráveis, condicionando o seu custo de exploração no seio da União Europeia [45].

3.2.2.5.

Acesso a terrenos

O acesso aos terrenos será outro dos pontos fulcrais para a viabilidade da extração do gás de xisto na
Europa, uma vez que, existem diferenças a nível geográfico, demográficos e legais entre os EUA e a
UE [57].
Quanto à demografia, enquanto em 2013 a União Europeia apresenta uma densidade populacional de
116,61 habitantes/km2 os Estados Unidos da América ficam-se pelos 34,56 habitantes/km 2 [70]. Esta
discrepância de valores é relevante pelo facto de uma alta densidade populacional poder resultar numa
considerável redução da percentagem de área “explorável” das reservas [57].
Contudo, esta redução da área “explorável” depende especialmente da regulamentação existente na
zona a explorar que são, tal como referido anteriormente, distintos quer na UE quer nos EUA. O caso
de Barnett Shale, Texas, é um exemplo no qual estes dois fatores se articulam e, numa zona na qual a
densidade populacional atinge os 706 habitantes/km 2, mais de 1000 poços de gás natural já estão em
pleno funcionamento [12].
Do ponto de vista legal, a diferença prende-se substancialmente após o operador receber a concessão
e o direito de iniciar a exploração por parte das autoridades mineiras [57]. Enquanto nos EUA, os proprietários privados dos terrenos possuem os direitos de propriedade do subsolo (traduzindo-se na
posse dos direitos de extração de minério, gás natural ou petróleo), e podem portanto controlar como
e quando os recursos vão ser explorados bem como obter 25% de royalties na produção, na UE os
proprietários dos terrenos apenas possuem direitos sob a superfície do terreno, sendo o governo dono
dos direitos de propriedade do subsolo [57]. Este facto implica que as companhias interessadas na
exploração podem tomar três distintas opções para ter o acesso ao terreno: negociação de uma taxa
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de aluguer pelo uso da terra, expropriação pelo governo ou aquisição do terreno por parte empresa
[57].
De entre estas opções a expropriação é o percurso que os operadores preferem evitar, uma vez que é
um processo longo e que pode deteriorar as relações com a comunidade local [45]. Posto, isto, o aluguer ou a compra do terreno por parte da empresa são geralmente as opções tomadas. Contudo,
nestes processos é necessário ter em conta três fatores: o número de proprietários com quem é necessário negociar, o suporte por parte do poder municipal bem como as condições económicas, sociais
e ambientais nas imediações da área a ser adquirida/alugada [57].
A Polónia é um exemplo flagrante de como a negociação com diversos proprietários pode ser um entrave à exploração de gás de xisto, uma vez que no norte da Polónia a média de área de cada exploração é cerca de 12 hectares [13], o que provoca longas negociações bem como atrasos na obtenção
de licenças de planeamento.
Contudo, através do know-how adquirido ao longo dos anos de exploração de gás de xisto nos EUA, o
volume de reservatório a que é possível aceder a partir de um único ponto de perfuração aumentou
significativamente, devido à técnica de múltiplas perfurações e à possibilidade de se aumentar a distância de perfuração horizontal (até 12 km) [31]. Assim, segundo a mesma fonte, caso estas técnicas
sejam aplicadas nos projetos de exploração de gás de xisto no seio da UE, será viável produzir gás
não convencional em áreas com alta densidade populacional.

3.3 Conclusão
Após ter sido efetuado um estudo teórico sobre o gás de xisto, os seus processos de extração bem
como dos fatores condicionantes do seu custo de exploração, o autor conclui que, apesar de existir um
volume bastante assinalável de reservas de gás de xisto a nível global, é necessário ter em atenção os
condicionantes regionais da exploração deste tipo não convencional de gás natural. O exemplo do início
da exploração de gás de xisto na China é ilustrativo deste facto, uma vez que mesmo possuindo as
maiores reservas à escala global, os projetos de exploração de gás de xisto neste país têm encontrado
grandes dificuldades na fase da inovação devido à diferença entre as formações rochosas exploradas
nos EUA e as investigadas na China. Porém, devido ao facto dos projetos de exploração de gás de
xisto na UE ainda estarem em fase de avaliação de potencial, não é possível afirmar que as dificuldades
enfrentadas na exploração de gás de xisto na China sejam replicadas na exploração deste tipo não
convencional de gás natural no seio da União Europeia. Importa ainda realçar que os projetos de
exploração de gás de xisto exigem um investimento bastante significativo, o que aliado às incertezas
geológicas na UE pode dificultar o recrutamento de investidores. Contudo, em resposta às incertezas
geológicas verificadas durante a exploração no seu país, o Governo Chinês lançou uma campanha de
subsídios por metro cúbico de gás de xisto extraído. Acredita-se que caso a UE transcreva esta política
no seu território a opção de explorar gás de xisto na UE pode tornar-se um investimento atrativo.
É ainda importante realçar a forte aposta da UE na construção de infraestruturas de gás natural, quer
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terminais de GNL quer gasodutos. Acredita-se que este investimento será uma mais valia caso a exploração de gás de xisto na UE seja uma realidade, uma vez que com a expansão física do mercado
de gás natural da Europa traduzir-se-á numa maior simplicidade no transporte de gás natural desde a
fonte até ao consumidor final.
Todavia, até à data é possível observar uma heterogeneidade nas posições dos estados da UE quanto
à permissão de uso de fraturamento hidráulico em projetos de exploração de gás de xisto no seu
território, devido aos riscos ambientais associados a esta técnica de exploração. Esta heterogeneidade
pode colocar em causa o sucesso do gás de xisto na UE.
Em termos de legislação da exploração de gás de xisto na União Europeia, admite-se que ainda exista
um longo caminho a percorrer, uma vez que, tal como referido, a recomendação elaborada pela
Comissão Europeia não impõe qualquer exigência aos Estados-Membros, o que não solucionará a
incerteza com que se deparam os potenciais investidores. Esta diferença é mais visível se observamos
a legislação de exploração de gás de xisto nos EUA, uma vez que embora esta seja heterogénea no
que diz respeito à metodologia de regulamentação entre estados, esta apresenta-se bastante clara e
discriminada, com uma segmentação rigorosa das diversas etapas da exploração o que poderá revelarse crucial no recrutamento potenciais investidores.
Por fim, resta destacar as diferenças verificadas quer no volume e preço de água quer nos direitos de
propriedade do subsolo entre a UE e os EUA. No que diz respeito aos recursos hídricos, a disparidade
de preços por metro cúbico verificada na UE (8 vezes superior ao preço nos EUA) refletir-se-á no custo
de exploração deste tipo não convencional de gás natural. Contudo, a situação mais preocupante tratase da disponibilidade de água na UE, uma vez que a Polónia (país que apresenta maiores reservas
estimadas de gás de xisto) apresenta uma dos valores mais baixos da UE no que diz respeito à
disponibilidade de recursos hídricos per capita, estando atualmente em stress hídrico (termo utilizado
quando a procura de água por habitante é maior que a capacidade de oferta de um corpo hídrico) [71].
Quanto às diferenças nos direitos de propriedade de subsolo, ao contrário do verificado nos EUA, na
UE o Estado possui o direito de proprietário do subsolo, sendo que o proprietário apenas tem os direitos
da superfície do solo. Esta diferença na legislação restringe os benefícios económicos por parte da
comunidade afetada pela exploração de gás de xisto apenas ao montante de aluguer ou venda do
terreno. Acredita-se que esta questão legal, poderá influenciar a posição da opinião pública quanto à
exploração de gás de xisto.
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Capítulo 4
Impacto do Gás de Xisto nos
Estados Unidos da América
Neste capítulo pretende-se analisar o impacto da exploração de gás de xisto quer no preço de gás quer
nas tarifas de eletricidade verificado nos últimos 7 anos nos EUA. De forma a compreender esta
temática, considera-se ainda fundamental investigar o custo mínimo de exploração (break-even) de gás
de xisto neste país.

4.1 Efeito do gás de xisto na economia dos
EUA
O efeito do gás de xisto nos Estados Unidos refletiu-se quer a nível social quer económico uma vez
que com a expansão desta indústria, diversos postos de trabalho foram criados e, a nível económico,
os custos quer do gás natural quer da eletricidade diminuíram significativamente, estimulando o crescimento económico do país, tal como será analisado mais adiante.
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Figura 10- Percentagem de gás proveniente dos reservatórios de Xisto [72]
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Tal como é possível observar na Figura 10, desde 2007 a percentagem de extração de gás de xisto
nos EUA, tem crescido aproximadamente 4% por ano, chegando em 2012 aos 35% do total da produção de gás natural nos EUA. Importa ainda destacar o facto de à data, para o ano 2013 ainda não
existirem resultados disponíveis, contudo, segundo [73], em 2013 o gás de xisto seria responsável por
39% do total de produção de gás natural nos EUA. Este mesmo relatório afirma que em 2030 metade
do gás produzido nos EUA será proveniente dos reservatórios de gás de xisto.
A projeção acima citada baseia estes valores otimistas na margem de progressão das técnicas de
extração, acreditando que é possível aumentar os fatores de recuperação e reduzir os custos de
perfuração tal como verificado nos reservatórios mais recentes, como Haynesville e Marcellus, onde os
operadores continuam a relatar o aumento das taxas de produção inicial e reduções de custo unitário
na atividade de perfuração [73].
No que diz respeito aos benefícios económicos, um estudo elaborado pela IHS [74], concluiu que, em
2010, a contribuição do gás de xisto para o Produto Interno Bruto (PIB) norte-americano representou
mais de 76 milhares de milhões de dólares. Uma atualização do relatório [75] analisa o impacto de
todas as formas não convencionais de gás na economia dos EUA, incluindo o tight gas ,o CBM (Coalbed Methane) e o gás de xisto, projetando que a indústria de gás não convencional contribuirá com 197
milhares de milhões de dólares para o PIB dos EUA até 2015. A nível social os efeitos não se fizeram
esperar, com a criação de 1 milhão de empregos em 2010, sendo expectável que valor cresça para
cerca de 1,5 milhões de empregos em 2015 [74].
A Figura 11 apresenta a variação dos preços no Henry Hub, que se trata de um nó de distribuição de
gás natural localizado em Lousiana, onde os preços ditados por esta plataforma são geralmente vistos
como sendo o preço primário para o mercado norte-americano de gás natural.
É especialmente visível nesta figura, o impacto provocado pelo aumento de produção de gás de xisto
nos preços de gás natural no mercado norte-americano após a crise financeira de 2008, uma vez que
o preço do gás natural sofreu um decréscimo de aproximadamente 50% em 2009, sendo que se
manteve abaixo dos 13 €/MWh, nos 3 anos seguintes, atingindo inclusivamente em 2012 o valor mais
baixo dos últimos 6 anos (7,59 €/MWh).
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Figura 11- Preço Spot do Henry Hub [76]
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Assim ao compararmos os valores apresentados nesta figura com os registados na Figura 4, onde
ambos os gráficos têm o ano 2013 como referência, é possível verificar que nos últimos 3 anos, o preço
médio de importação do gás natural em Portugal é superior a duas vezes o preço do Henry Hub.
Esta descida no preço do gás natural originou uma diminuição das tarifas de eletricidade praticadas
nos EUA quer no sector residencial, quer no industrial(Figura 12).
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Figura 12- Tarifa de Eletricidade, Residencial e Industrial nos EUA [77]
Ao analisar esta figura é possível afirmar que a tarifa industrial foi a principal afetada pelo início da
exploração de gás de xisto, uma vez que decresceu 7% no período entre 2007 e 2013, atingindo no
final do período, o valor mais baixo da última década.
O efeito na tarifa residencial, representado a azul, ocorreu essencialmente, a partir de 2009, com a
tarifa a decrescer 5,4% entre 2009 e 2013, atingindo no final deste período o valor de
8,50cêntimos/kWh, o valor mais baixo dos últimos 6 anos.
Outro dos benefícios do gás de xisto nos EUA, prende-se com o impactos na indústria ao nível de
matérias-primas, nomeadamente na indústria química e na do aço, que usam os subprodutos do gás
natural como matéria-prima, e que com o decréscimo do preço de gás natural, viram os seus custos de
matéria-prima diminuírem tornando-se uma indústria mais competitiva a uma escala global. Este facto
levará a que, com um custo de produção mais baixo, devido ao decréscimo quer da tarifa elétrica quer
do preço de matéria-prima, estas indústrias se tornem atrativas a novos investimentos, resultando num
aumento de postos de trabalho [78].
Por fim, importa ainda frisar o facto de, derivado à descida do preço do gás natural, nos últimos 4 anos
a percentagem de eletricidade gerada nos EUA a partir de carvão ter sofrido uma queda de 5%, sendo
compensada com uma subida por parte dos centros electroprodutores de gás natural de 5% [16]. Este
facto permite afirmar que a exploração de gás de xisto teve ainda um impacto no que diz respeito à
questão ambiental, uma vez que em termos de emissões de CO2, a produção de energia elétrica a partir
de centros electroprodutores a gás natural revela-se menos prejudicial para o meio ambiente
comparativamente com a produção a partir de centros electroprodutores a carvão [32].
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4.2 Preço break-even nos EUA
Importa assim compreender a razão pela qual o gás de xisto provocou um impacto significativo na
economia norte americana, e para isso o autor apresenta em seguida alguns estudos sobre o preço
break-even de exploração de gás de xisto nos EUA.
Entende-se como preço break-even, o preço de venda de gás natural de modo a que o projeto obtenha
uma determinada Taxa Interna de Retorno (TIR) no seu tempo de vida [13]. Sendo que, em todos os
modelos abaixo citados, a receita do projeto é gerado pela produção de gás enquanto os custos
incluem: aluguer da área explorada, perfuração e extração, operação e manutenção e pagamento de
royalties e impostos.
Tabela 1- Estimativas do preço break-even nos EUA (€/MWh)
MIT(2011) [14]
Melhor
Caso

Média

Pior
Caso

14,71

12,84

9,84

Arthur E. Berman and Lynn
F. Pittinger (2011) [79]
Melhor
Média
Pior
Caso
Caso
21,52

19,52

17,07

Andrew K. Cohen
Harvard College (2013) [13]
Melhor
Média
Pior
Caso
Caso
16,58

9,42

7,65

Tal como é possível verificar, na tabela acima apresentada, os estudos sobre o preço break-even para
a exploração de gás de xisto diferem significativamente de estudo para estudo. Isto é explicado devido
às diferenças quer nas royalties a serem pagas (quer ao Estado quer aos proprietários do terreno), quer
na taxa de retorno do projeto assumido.
Os valores apresentados pelo estudo elaborado pelo MIT têm em conta uma TIR do projeto de 10%,
sendo o período de duração da extração de 60 anos. Por outro lado, é assumido pelos autores uma
valor de royalties na ordem dos 12,5% [14].
Por outro lado os elevados valores, comparativamente com os restantes estudos, obtidos pelo estudo
desenvolvido por Arthur E. Berman and Lynn F. Pittinger [79], são explicados pelo fato de os autores
assumirem valores de royalties de 22.5% e uma taxa de retorno na ordem dos 8%,
Finalmente, o autor Andrew K. Cohen considera um tempo de vida útil do projeto de 30 anos, assumindo
igualmente um TIR de 10%. O autor considera ainda taxas de royalties entre 13%-27% [13]. Importa
ainda explicar o facto de o valor médio ser tão baixo, o que é originado pelo facto de a bacia de
Marcellus, Texas, representar 60% das reservas de gás de xisto ainda não desenvolvidas, sendo que
esta apresenta um preço break-even no valor de 7.775 €/MWh. Assim sendo, o autor realizou uma
média ponderada, onde os valores do reservatório de Marcellus tinham um peso de 60%, fazendo com
que a média obtida se situasse apenas em 9.575 €/MWh.
Devido ao facto das estimativas apresentadas revelarem uma significativa disparidade procedeu-se ao
cálculo de uma média ponderada do preço break-even nos EUA, tendo como fator diferenciador a data
da publicação. Assim, no cálculo da média ponderada à publicação de 2013 atribui-se um peso de 50%,
sendo os restantes 50% repartidos de forma equitativa por ambas as publicações de 2011. Resta referir
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que o valor obtido foi de 12,8 €/MWh.

4.3

Conclusão

Após a análise do efeito do gás de xisto nos EUA, é possível afirmar que o início da exploração deste
gás não convencional se repercutiu em proveitos significativos para a economia norte-americana. Um
dos grandes beneficiários da evolução apresentada neste capítulo foram os consumidores intensivos
de energia, nomeadamente a indústria química. Esta indústria reduziu significativamente os seus
custos operacionais, uma vez que além da descida do preço da energia elétrica verificou-se ainda a
redução do preço da matéria prima no período estudado.
Por outro lado, acredita-se que quer a criação de novos postos de trabalho (associados ao crescimento
da indústria), quer a redução da tarifa doméstica contribuíram para o consentimento por parte da
maioria dos americanos no que diz respeito à exploração de gás de xisto no seu território.
Contudo, importa destacar a disparidade observada nos diferentes estudos consultados. Este facto
baseia-se essencialmente nos pressupostos assumidos por cada um dos autores. Acredita-se ainda
que esta disparidade ilustra a incerteza associada à evolução da exploração dos tipos não
convencionais de gás natural.
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Capítulo 5
Possível impacto do Gás de Xisto
na União Europeia
Neste capítulo pretende-se analisar o possível impacto do início da exploração de gás de xisto na
economia da União Europeia, analisando-se o panorama do mercado europeu bem como as reservas
de gás de xisto e o seu preço break-even em 2020.

5.1 Panorama do mercado europeu de gás
natural
A atual realidade do mercado de gás na UE mostra-se particularmente adequada para um desenvolvimento na produção interna de gás natural, uma vez que este mercado permanece como um dos
maiores consumidores a nível mundial, registando no ano de 2013 um consumo de 438,1 milhares de
milhões de metros cúbicos [80]. De referir ainda que, no mesmo ano, os estados membros foram
responsáveis pela produção de apenas 146,8 milhares de milhões de metros cúbicos de gás natural.
Com esta disparidade entre a produção e o consumo, a UE depende essencialmente do gás natural
proveniente de dois países: Rússia e Noruega [81].
Aliado a esta vulnerabilidade energética está a evolução do preço do gás no continente europeu, o qual
tradicionalmente está associado ao preço de produtos petrolíferos (nomeadamente o diesel) sendo
estabelecido em contratos de longa duração [16]. Contudo, o mercado europeu do gás natural está em
mudança uma vez que as mais recentes diretivas da União Europeia, apontam para uma liberalização
global do mercado europeu de gás, à semelhança com o ocorrido nos EUA, onde os preços deixam de
ser fixados pelo Estado [81]. Desde o início da liberalização, a qual começou em 2000 no Reino Unido,
diversos nós de distribuição têm-se estabelecido no seio da UE, sendo o National Balancing Point
(NBP), o mais expressivo até à data [82] .
Assim, o mecanismo de preço do gás natural no seio da UE apresenta-se como uma mescla entre i)
contratos a longo termo indexados ao preço do petróleo, ii) aquisições em mercado spot com base no

32

preço do nó de distribuição e iii) contratos a longo termo indexados ao preço presente no nó de distribuição [16]. Desde 2005 é possível verificar que existe uma evolução no mecanismos de preço de gás
natural na UE, com as aquisições em mercado spot a verificarem uma subida de 38% no período entre
2005 e 2013. Por outro lado, as contratos a longo termo indexados ao preço do petróleo têm revelado
uma tendência declinante, passando de 78% de todo o gás transacionado na UE em 2005 para 53%
em 2013 [83].
Na Figura 13, apresenta-se a evolução dos preços do gás natural no NBP no período entre 2007 e
2013, tendo o ano 2013 como referência.
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Figura 13- Evolução do preço de gás no NBP [80]
Nesta figura é possível verificar a tendência crescente do preço do gás natural no continente europeu
nos últimos 5 anos, o que contrasta com a evolução observada no mercado de gás natural norteamericano estudada no capítulo anterior.
Com um sector de produção de eletricidade composto, nos últimos 5 anos, por uma percentagem de
centrais a gás natural de 23% de capacidade instalada na UE [84], o aumento registado no preço do
gás natural refletiu-se nas tarifas médias de eletricidade dos países membros, com a tarifa para clientes
industrial a subir 38% e a residencial 22%, neste mesmo período [85].
Assim sendo, a aposta na exploração de tipos não convencionais de gás naturais apresenta-se cada
vez mais atrativa sendo que, de acordo com diversas estimativas, a União Europeia possui consideráveis reservas de gás de xisto [20], assunto que será analisado no subcapítulo 5.2.

5.2 Reservas de gás de xisto na UE
As estimativas para as reservas de gás não convencional podem referir-se quer a volumes de gás
existentes numa determinada região quer a volumes tecnicamente recuperáveis. Contudo, em diversas
publicações consultadas existe uma omissão na descrição do conceito utilizado, ou quando esta existe
é bastante ambígua. Posto isto, acredita-se que seja necessário proceder a uma clarificação em cada
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uma das definições apresentadas, evitando equívocos quando é estabelecida uma comparação entre
conceitos distintos.
Assim sendo, optou-se por utilizar apenas a bibliografia na qual os conceitos se apresentavam claramente definidos, estando a sua relação representada na Figura 14.
Play success probability
factor

Recovery Factor

Technically
recoverable
resources

Risked Gas
in Place

Original Gas
in Place
Prospective area
success factor

Figura 14-Esquema representativo da relação entre Original Gas in Place(OGIP), Risked Gas in
Place (RGIP) e Technically recoverable resources(TRR) [86]
Original gas in place(OGIP) refere-se ao volume total de gás natural, quer aprisionado nas rochas, quer
agarrado à superfície da mesma, presente numa determinada região sem ter em conta a viabilidade
técnico-económica.
De forma a obter o risked gas in place (RGIP), são calculados dois fatores distintos que serão multiplicados pelo OGIP, sendo o primeiro o ‘play sucess probability’ (genericamente toma valores entre
30% e 100%), o qual representa a probabilidade de virem a ser atingidos elevados caudais durante o
processo extrativo. Por outro lado, o ‘prospective area sucess’ (valores entre 20% e 75%) reproduz a
probabilidade de não existirem quaisquer problemas prospetivos ou geológicos que reduzam o volume
de gás estimado [86].
Por fim, o produto do fator de recuperação (recovery factor) pelo RGIP originam os technically recoverable resources(TRR), o qual contabiliza apenas o volume de gás presente numa região que é expectável ser extraído com a tecnologia existente atualmente [86].
De forma a realizar uma estimativa conservadora, o autor optou por analisar apenas publicações em
que fossem calculados o conceito de TRR.
Tabela 2- Estimativas dos recursos tecnicamente recuperáveis na União Europeia bem como o fator
de recuperação utilizado em cada estudo
Pöyry
(2013) [87]
Shale Boom
Some Shale

JRC
(2012) [86]

ARI/EIA
(2013) [20]

União Europeia (1 ∗ 109 m3)

8 900

13 309

10 800

8 100

Fator de recuperação (%)

15-35

20-30

20

15

Play Sucess Probability (%)

58

-

-

-

Prospective area sucess (%)

50

-

-

-

34

Ao analisar a Tabela 2, importa explicar a metodologia utilizada por cada um dos autores. O estudo
desenvolvido pela JRC, com base em 18 diferentes publicações, conta por esta razão com diferentes
metodologias, diferentes valores do fator de recuperação e consequentemente diferentes estimativas,
tendo sido assumido o valor médio presente neste ensaio. Os fatores de recuperação utilizados nas
publicações variam entre 35% e 15%, sendo [86] , a única publicação que apresenta valores detalhados
de ‘play sucess probability’ e de ‘prospective area sucess’
Por outro lado, na análise realizada a 98 bacias de gás de xisto fora dos EUA (ARI/EIA) [20], os valores
assumidos para os fatores de recuperação variam entre 20% e 30%, dependendo das características
das formações geológicas. Estes valores são assumidos pela similaridade geológica entre a bacia
estudada e as bacias já em exploração nos EUA.
Por fim, é possível verificar que a projeção mais conservadora pertence ao estudo elaborado pela
consultora Pöyry [87], o qual assume dois cenários distintos: o Shale Boom, no qual a taxa de recuperação dos RGIP é de 20% e o cenário Some Shale em que a mesma taxa é de 15%.
O facto da exploração de gás de xisto no seio da UE ainda se encontrar em estado embrionário, aliado
à incerteza quanto à regulação da exploração [32], explica a disparidade observada nas estimativas de
reservas de gás de xisto presentes na Tabela 2 . Devido a este facto optou-se por calcular a respetiva
média ponderada, tendo como fator de diferenciação o ano de publicação. Assim, uma vez que a
publicação elaborada pela JRC conta com estimativas datadas entre 1997 e 2011, atribui-se um valor
de 20% na média ponderada, enquanto as duas restantes publicações assumem o valor de 40% cada
(no caso do estudo elaborado por Pöyry, atribui-se um peso de 20% a cada um dos cenários).
Assim, o valor da média ponderada calculada pelo autor foi de 10884 ∗ 109 m3, o que se revela particularmente expressivo, caso seja estabelecida uma comparação com os 1600 ∗ 109 m3 de reservas de gás
“convencional” provadas em 2013 para a União Europeia [80].

5.3

Preço break-even na União Europeia em 2020

Baseado na bibliografia existente, e optando por selecionar os estudos efetuados a partir do ano de
2009, quatro estimativas do valor do preço break-even são apresentadas na Tabela 3.
Tabela 3- Estimativa do preço break-even na exploração de gás de xisto na União Europeia em 2020
(€/MWh)
Centrica Energy
(2010) [88]
Melhor Média
Pior
Caso
Caso

Florence Geny, Oxford
(2010) [57]
Melhor Média
Pior
Caso
Caso

Adreas Korn, Eon
(2010) [89]
Melhor Média
Pior
Caso
Caso

Pöyry
(2013) [87]
Melhor Média
Pior
Caso
Caso

21,43

19,19

14,76

19,68

23,11

24,57

25,36

40,05

19,68

24,60

22,36

A estimativa efetuada pela Centrica Energy [88], foi realizada apenas para os reservatórios presentes

35

27,06

em 4 países: Polónia, Áustria, Alemanha e Suécia, baseando os seus cálculos em fatores de recuperação entre 3% (Áustria) e 17% (Alemanha). Contudo, o mesmo estudo afirma que a otimização de
custos de exploração ocorrida nos EUA entre 2007 e 2010 demonstra que o preço break-even terá
tendência para diminuir à medida que a produção e competitividade aumente.
A publicação publicada por Oxford [57] apresenta-se como o estudo no qual a estimativa otimista e a
pessimista apresentam uma diferença mais assinalável, uma vez que este estudo aborda apenas os
reservatórios presentes na Polónia e na Alemanha, sendo que em território alemão os preços breakeven dependem do regime fiscal em que a exploração de gás de xisto for incluída. Isto porque o governo
alemão possui um regime para o “Tight Gas” (tipo de gás natural caracterizado por estar aprisionado
em rochas com uma permeabilidade muito baixa) , no qual as royalties a serem pagas ao estado por
parte das operadoras são 25% inferiores relativamente à exploração de gás convencional. E sendo o
“Tight Gas” um tipo não convencional de gás, o autor considera que o gás de xisto pode vir a ser
incluído neste regime, atingindo assim um preço break-even de 19,19€/MWh, caso a otimização de
custos seja operada de uma forma rápida.
Por outro lado, a Eon [89] elaborou uma estimativa que indica a Hungria como o país no qual o preço
break-even é mais baixo (14€/MWh) tendo os reservatórios na Polónia o preço mais elevado
(25€/MWh), não refletindo, contudo a incerteza aliada a poços secos, fatores de recuperação e o
volume de produção inicial.
Finalmente, a empresa PöYRY [87] revela no seu estudo que 60% da produção de gás de xisto na
Europa é possível ser realizada entre 19,68€/MWh e 27,06 €/MWh sendo que a média ponderada pelos
autores do relatório fica-se pelos 22,36€/MWh. Importa sublinhar o facto de, no relatório em questão
terem sido tomados em conta os custos de produção, administrativos e de prospeção e desenvolvimento, assumindo uma taxa de actualização de 10%.
Tal como no subcapítulo anterior, e de forma a auxiliar cálculos futuros, optou-se por calcular uma
média ponderada de todas as estimativas para o preço break-even tendo como fator diferenciador a
data da publicação. Assim, à estimativa datada de 2013 atribui-se um peso de 50%, sendo os restantes
50% repartidos de forma equitativa pelas publicações de 2010.
Com base nos fatores acima referidos, o valor da média ponderada do break-even na UE é de 22,09
€/MWh. A disparidade deste valor comparativamente com o calculado no subcapítulo 4.2 corrobora as
diferenças estudadas no subcapítulo 3.2.2.
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5.4 Conclusão
Após a análise do possível impacto do gás de xisto na economia da UE, é possível afirmar que o início
da exploração de gás de xisto nesta união económica poderá ter um impacto no preço do gás natural
praticado nesta região, uma vez que, aliado ao elevado volume de reservas tecnicamente exploráveis
presente no território europeu está o valor da média ponderada para o preço break-even de exploração
de gás de xisto, o qual é inferior ao preço praticado no mercado europeu nos últimos 3 anos.
Por outro lado, o início da exploração deste tipo não convencional de gás natural pode ainda desempenhar um papel significativo no decréscimo da vulnerabilidade energética dos estados membros,
permitindo uma maior flexibilidade de negociação com a Rússia (principal abastecedor de gás natural
da UE), a qual continua a negociar contratos de longa duração indexados ao preço do crude com os
estados membros.
Contudo, apesar do volume de reservas tecnicamente recuperáveis presentes na UE ser bastante
significativo, as diferenças quer geográficas quer legais entre os EUA e a UE, afetam o preço breakeven deste tipo não convencional de gás natural impedindo um impacto mais significativo na economia
dos Estados Membros. A bibliografia utilizada neste capítulo afirma que caso exista uma maior
otimização de custos (tal como observado nos EUA) bem como um incentivo para a exploração deste
combustível (o exemplo do regime “Tight Gas”, é exemplar), o preço break-even pode atingir valores
ainda mais competitivos.
Por fim, de modo a viabilizar a exploração comercial de gás de xisto no seio da UE, o autor acredita ser
fundamental esclarecer a opinião pública quanto às vantagens e desvantagens deste processo, bem
como oferta de regalias para a comunidade afetada pelo gás de xisto, tal como tem vindo a ser feito
por parte do governo norte-americano.
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Capítulo 6
Possível impacto do gás de xisto
em Portugal
Neste capítulo pretende-se apresentar um estudo sobre o potencial impacto do início da exploração do
gás de xisto no sistema electroprodutor português, começando por se expor os cenários assumidos
para a evolução do mesmo, bem como o modelo matemático elaborado de forma a prever o consumo
de eletricidade em Portugal no período entre 2020 e 2030. De seguida é abordado o efeito do início da
exploração deste tipo não convencional de gás no preço de gás natural, sendo por fim, apresentada
toda a metodologia utlizada no cálculo do Levelized cost of Energy (LCOE) de cada uma das tecnologias constituintes do centro electroprodutor português.

6.1

Cenários Estudados

Em primeiro lugar, de modo a estimar o impacto do gás de baixo custo no sistema electroprodutor
nacional é necessário ter em consideração a evolução da capacidade de cada tipo de tecnologia no
período entre 2020 e 2030. Deste modo, o autor decidiu projetar três diferentes cenários: Base, Verde
e Fóssil. Estes cenários diferem unicamente na evolução da potência instalada nas centrais de
produção de energia elétrica ao abrigo do regime PRE (Produção em Regime Especial):Biomassa,
Biogás, Eólica, Fotovoltaica e Pequena Hídrica.
Contudo, para a evolução do sistema electroprodutor português no intervalo entre 2014 e 2020, os três
cenários refletem o plano de desenvolvimento das energias renováveis realizado pelo governo português [90]. Este plano surge como uma atualização do documento original de 2010, criado no âmbito da
diretiva europeia 2009/28/CE [91], que estabelece no seu artigo 4º o facto de os Estados-Membros
apresentarem um plano nacional de ação para as energias renováveis até 2020.
Porém, de forma a realizar uma projeção realista, aplicou-se um fator aos valores previstos pelo governo [90] de forma a determinar a potência instalada de cada tecnologia renovável até 2020. Este fator
foi calculado através do quociente entre o valor de potência instalada ou em fase de licenciamento em
2014 [92] e o valor de potência instalada previsto pelo governo para o mesmo ano. Deste modo, obtiveram-se os fatores presentes na Tabela 4.
Através da Tabela 4, é possível verificar que o valor de potência efetivamente instalado no ano de 2014
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é bastante inferior ao projetado pelo governo, sendo que apenas a pequena hídrica e o biogás apresentam valores acima dos projetados pelo governo português.
Tabela 4- Fatores utilizados no cálculo da potência instalada no período de 2014 a 2020

Tipo de Tecnologia

Fator
0,4326

Fotovoltaico

0,9560

Eólica

0,9637

Grande Hídrica (>10 MW)

1,2456

Pequena Hídrica (< 10 MW)

1,1686

Biogás

0,6428

Biomassa

No que diz respeito às centrais térmicas, os seguintes pressupostos, comuns aos 3 cenários, foram
assumidos:


Desativação do centro electroprodutor a carvão de Sines (1180MW) em 2020



Entrada em funcionamento da central de ciclo combinado da Figueira da Foz (830MW) em
2016



Entrada em funcionamento da central de ciclo combinado de Sines (830MW) em 2017



Potência instalada de cogeração a gás natural constante entre 2014 e 2030

Sendo que os três primeiros pressupostos assumidos são baseados no Plano de Desenvolvimento e
Investimento da rede de transporte de eletricidade elaborado pela REN [93]. Por outro lado, devido à
falta de informação detalhada sobre investimentos previstos no sector da cogeração a gás, o autor
optou por considerar que este valor permanecesse constante no período em estudo.
2% 2%
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3%
26%

38%

24%

Carvão
Grande Hídrica

Gás Natural
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1%

Eólica
Cogeração Fóssil

Figura 15-Repartição da potência instalada em Portugal no ano de 2020
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Tendo como base os pressupostos e os fatores de depreciação acima referidos, a composição do sistema electroprodutor português em 2020 é representada na Figura 15.
Por fim, aliando a conclusão do Plano Nacional de Barragens (2020), com o facto do tempo de vida útil
destes centros electroprodutores se considerar de 80 anos [94], o autor acredita que os recursos
hídricos portugueses não permitam um novo investimento na década de 2020-2030, tendo sido
assumida uma potência instalada de centrais hídricas constante no período entre 2020 a 2030.

6.1.1.

Cenário Base

O cenário base considera uma evolução da capacidade das centrais de produção de energia elétrica a
partir de fontes renováveis no período de 2020 a 2030 em linha com o progresso entre 2014 e 2020
(tendo esta evolução da capacidade instalada entre 2014 e 2020 sido calculada aplicando os fatores
presentes na Tabela 4 à previsão do governo português [90] ). Assim, em seguida apresentam-se os
pressupostos assumidos pelo autor bem como a fundamentação dos mesmos.
No caso da tecnologia fotovoltaica foi assumido um aumento anual da capacidade instalada de 24,65
MW, tal como calculado entre 2014 e 2020. Para esta tecnologia foi assumido um tempo de vida de 25
anos [94], e tendo presente o facto da central mais antiga ainda em funcionamento datar do ano de
2004 [92], o autor prevê que em 2030 a potência fotovoltaica instalada em Portugal se cifre em 536
MW.
Por outro lado, para a tecnologia eólica, uma das tecnologias com maior potência instalada em Portugal
[92], o autor assume um crescimento anual da capacidade instalada de 1% de 2020 a 2024, sensivelmente metade do crescimento anual calculado para o período entre 2014 e 2020. Após 2024, o valor
mantém-se constante uma vez que, sendo o período de vida de uma central eólica 25 anos, entre 2024
e 2030 existirá o desmantelamento de 1168 MW de potência eólica [92]. Assim, neste período é
considerado que o investimento em nova potência instalada apenas substitui as centrais
descomissionadas.
Quanto às tecnologias de biomassa e biogás é assumido um crescimento de, respetivamente 3,4% e
1,5% ao ano, tal como foi calculado no intervalo entre 2014 e 2020. Assim, em 2030 a biomassa apresenta uma potência instalada de 574,4 MW e o biogás de 96,3 MW.
Apesar de, durante o período em estudo, ter sido assumido uma imutabilidade na potência instalada
de centros electroprodutores hídricos, estes representam ainda assim uma fatia significativa da
potência instalada em Portugal, com a grande hídrica a ser responsável por 37% da capacidade
instalada em 2030. Por outro lado, a mini-hídrica representa apenas 2% da capacidade instalada em
Portugal no final do período em estudo.
É assim possível observar na Figura 16 a evolução do sistema electroprodutor português no período
de 2020 a 2030 segundo o cenário base estabelecido pelo autor.
Por último importa ainda referir o facto de, no caso do cenário base, a percentagem de potência instalada no centro electroprodutor português proveniente de centrais de produção de energia elétrica a
partir de fontes renováveis aumenta comparativamente ao registado em 2020, atingindo o valor de 69%
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em 2025, permanecendo constante até ao final do período em estudo.
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Figura 16- Evolução da capacidade das centrais de produção de energia elétrica a partir de fontes
renováveis-Cenário Base

6.1.2.

Cenário Verde
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Figura 17- Evolução da capacidade das centrais de produção de energia elétrica a partir de fontes
renováveis-Cenário Verde
No cenário Verde(Figura 17), o autor assumiu um aumento de 25% na capacidade das centrais de
produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis em 2030,à exceção da grande hídrica, comparativamente ao registado no cenário base. Para isso, o autor estabeleceu um crescimento anual
constante para cada tecnologia, o que resultou num aumento anual de potência fotovoltaica instalada
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de 8,8%, enquanto na biomassa, este progresso fica-se pelos 3,8% anuais. A potência eólica,
responsável por 5066 MW, regista um aumento anual de 2,65%. Por fim, a biomassa cresce 5,7% ao
ano.
Como seria de esperar, com esta forte aposta nas tecnologias renováveis, a percentagem de potência
instalada proveniente de centrais de produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis revela
um crescimento significativo, sendo que em 2030 estas centrais constituem cerca de 71% da potência
instalada no sistema electroprodutor português.

6.1.3.

Cenário Fóssil

No caso do cenário fóssil, optou-se por um cenário no qual a aposta em centros electroprodutores que
utilizam fontes renováveis, à exceção da Grande Hídrica, seria inferior ao estabelecido no cenário base.
Assim, o autor assumiu que, no caso do cenário fóssil, em 2030,a potência instalada de centrais que
utilizem fontes renováveis seria 25% inferior ao projetado para o cenário base.
Assim, ao contrário dos outros cenários, existem tecnologias nas quais a potência instalada em 2030 é
inferior à verificada em 2020, nomeadamente nos centros produtores eólicos, pequena hídrica e biomassa. Tal como no cenário verde, o autor para o cenário fóssil uma evolução coerente da potência
instalada de cada tecnologia. No caso da tecnologia eólica existe uma diminuição da capacidade de
1,5% anuais, representado em 2030, 3951 MW de potência instalada. Por outro lado, mesmo com uma
aposta 25% inferior ao previsto pelo Governo, existem ainda tecnologias que sofrem aumentos na capacidade instalada, tais como a fotovoltaica e o biogás, com aumentos anuais de 3,3% e 0,5% respetivamente(Figura 18).
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Figura 18- Evolução da capacidade das centrais de produção de energia elétrica a partir de fontes
renováveis-Cenário Fóssil
Quanto à comparticipação das centrais de produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis
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no parque electroprodutor português, no cenário fóssil, esta apresenta um aumento de 1%,
relativamente a 2020, apresentando em 2030 o valor de 36% da capacidade total.

6.2 Previsão do consumo
Devido ao facto de até à data não existirem estimativas para o consumo de eletricidade em Portugal
no período entre 2020 e 2030, optou-se por realizar uma projeção elaborada através do método dos
mínimos quadrados, obtendo-se uma regressão de 2º grau, com base nos valores do PIB português
(variável independente) [95] e do consumo de eletricidade em Portugal no período entre 2001 e 2020
(variável dependente) [90] [96] [98].
Importa sublinhar o facto de, para o período entre 2014 e 2020 existirem duas projeções para o consumo de energia elétrica nacional elaboradas pelo governo português [90], onde dois cenários são
abordados, o de referência e o cenário de eficiência energética adicional, que considera os impactos
das medidas de eficiência energética previstas no PNAEE 2016 [90].
Estas projeções, calculadas com base no modelo LEAP (Long Range Energy Alternative Planning
System) abordam o período de 2010 a 2020, tendo o autor comparado os valores projetados pelo governo com os consumos registados no período de 2010 a 2013. Ambos os cenários apresentam valores
de consumo elétrico superiores aos publicados por [96], com o cenário de referência a apresentar
valores de consumo previstos bastante díspares dos verificados nos últimos 3 anos. Dado este facto,
o autor assumiu para o período entre 2014 e 2020 os valores previstos pelo governo no cenário de
eficiência energética, sendo contudo aplicado um fator de depreciação (β) que foi calculado através da
média do quociente anual entre os valores reportados pela DGEG e os valores previstos pelo governo
no período de 2010 a 2013. De uma forma simplificada, β é obtido através da seguinte equação:
𝟐𝟎𝟏𝟑

𝟏
𝐕𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐑𝐞𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐩𝐞𝐥𝐚 𝐃𝐆𝐄𝐆𝐢
𝛃= ∗ ∑
𝟒
𝐂𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐨 𝐏𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐥𝐨 𝐆𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐨𝐢

(6.2.1)

𝐢=𝟐𝟎𝟏𝟎

Onde:


i= representa o ano em análise

Importa ainda referir o facto de o autor acreditar ser necessário utilizar esta abordagem no período
entre 2014 e 2020 uma vez que se trata de um período em que Portugal sairá do programa de resgate
financeiro iniciado em 2011, não sendo razoável acreditar que o consumo de energia elétrica tenha um
crescimento anual de 3% como aconteceu no intervalo entre 2000 e 2010.
Assim sendo, com base nos dados do consumo português de eletricidade e do PIB português obtevese a seguinte regressão, com um coeficiente de determinação (R2) igual a 0,997, com intuito de prever
o consumo de eletricidade em Portugal no período de 2020 a 2030:
C = −0.242811 ∗ PIB² + 293.957255 ∗ PIB

(6.2.2)
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Onde:


C representa o consumo de energia elétrica (GWh);



PIB representa o produto interno bruto português (1 ∗ 109 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠)
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Figura 19- Evolução do Consumo de Energia Elétrica em Portugal
De forma a contextualizar a previsão realizada, na Figura 19 o autor optou por apresentar quer os
valores previstos para o consumo elétrico português no período entre 2020 e 2030( calculados através
da regressão apresentada acima) quer os obtidos para o intervalo de 2014 a 2020 (obtidos pela
multiplicação do factor β com os valores previstos pela DGEG) .
De acordo com a figura acima apresentada e tal como afirmado anteriormente, o autor acredita que o
consumo de energia elétrica até 2020 não sofrerá grandes alterações. Por outro lado, a partir de 2020
é possível verificar o crescimento do consumo de energia elétrica, que acompanha o crescimento do
PIB previsto por [95] .Contudo, de acordo com a previsão realizada pelo autor, na década de 2020 a
2030, o crescimento do consumo cifra-se em 13%, ou seja, bastante inferior ao verificado entre 2000 e
2010.
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6.3 Cálculo do impacto da exploração de gás
de xisto no preço de gás natural em
Portugal
De forma a prever o impacto da exploração de gás de xisto no preço de gás natural em Portugal é
necessário ter em conta a evolução do mercado de gás Europeu. Este mercado tem vindo a sofrer
mudanças significativas no que diz respeito ao mecanismo de preços, tal como abordado no
subcapítulo 5.1, com os contratos indexados ao preço do petróleo a representarem gradativamente
uma menor percentagem do volume de gás transacionado para a UE [83]. Esta tendência é explicada
pelo declínio de produção no Reino Unido (em que os contratos estavam associados ao preço do
petróleo), sendo este declínio suportado pela importação via gasoduto e GNL (com mecanismos de
preço spot) [83]. Por outro lado, segundo [97] esta mudança no mecanismo de preços de gás natural
no mercado está a ser acelerada pelo aumento das reservas de gás mundial resultante dos avanços
tecnológicos alcançados na exploração de gás de xisto. Assim, caso os avanços tecnológicos
alcançados na exploração de gás de xisto continuem a aumentar as reservas globais de gás, o
processo de desindexação do preço do gás em relação ao petróleo prosseguirá, sendo contudo
importante ressalvar que esta influência do gás de xisto na desindexação do preço do gás natural em
relação ao petróleo está dependente do preço de exploração deste tipo não convencional de gás natural
[97].
Caso se compare a média ponderada de TRR de gás de xisto na UE calculada no subcapítulo 5.2 com
o total de TRR estimado a nível mundial [20], é possível concluir que aproximadamente 95% das reservas mundiais de gás de xisto estão localizadas fora da UE. Assim, o transporte via GNL surge como
uma alternativa determinante no transporte deste tipo não convencional de gás natural para o continente europeu.
Ao observar o mercado europeu de GNL, modo de transporte de gás natural quando quer a distância
quer obstáculos políticos tornam o transporte de gás natural via gasoduto impossível, é possível verificar que no período entre 2011 e 2014 a percentagem de gás importado pela UE via GNL diminui de
20% em 2011 para 7% em 2014 [98]. Esta diminuição é explicada pelo aumento da procura de GNL
quer por países emergentes, tais como a China (país que aumentou o seu consumo de gás natural em
24% no período entre 2011 e 2013, tornando-se o terceiro maior importador de GNL do Mundo [80]
[16]) quer pelo Japão [99]. O aumento de procura de GNL no Japão deve-se em grande parte ao
desastre nuclear de Fukushima (acidente causado por um terramoto seguido de um tsunami que
originou a fusão de três dos seis reatores nucleares [99]) em Março de 2011, que levou a que este país
encerrasse todos os reatores nucleares (responsáveis por 27% da energia elétrica produzida neste
país até à data [100]), provocando um aumento na procura de combustíveis fósseis, nomeadamente
de gás natural. Sendo o Japão o maior importador de GNL do mundo antes do desastre nuclear, tendo
31% de quota deste mercado [100], esta catástrofe fez com que o país cimentasse esta posição,
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passando a ter uma cota de 37% no mercado global de GNL no período entre 2012 e 2014 [100].
Importa ainda frisar o facto deste aumento de procura, aliado ao desastre nuclear ter afetado o preço
do gás natural nos mercados mundiais de gás natural. Ao analisar os 38 meses anteriores ao desastre
(Janeiro de 2008 até Fevereiro de 2011), o NBP(Reino Unido) registava um preço médio de 18,87
€/MWh enquanto o Japão tinha como preço médio de importação 26,82€/MWh [101]. Contudo, nos 38
meses posteriores ao desastre nuclear de Fukushima (Março de 2011), os preços médios do NBP e do
Japão cifraram-se em 26,82€/MWh e 41,27 €/MWh respetivamente [101]. Por outro lado, além dos
aumentos referidos, outro dos factos que se destaca é a diferença de preços entre mercados que este
acontecimento originou. Durante o ano de 2010, foi notória uma convergência nos preços entre o Japão
e a UE, sendo que no final desse ano o NBP cifrava-se em 25,37€/MWh e o Japão em 27,74€/MWh
[101]. Contudo, após o desastre observou-se um desacoplamento completo entre mercados, com a
diferença entre NBP e Japão a situar-se sempre acima dos 10€/MWh, chegando inclusive a atingir em
2012 uma diferença de 20€/MWh [101].
Todavia, o mercado de gás natural está em mudança, nomeadamente o mercado do GNL. Ao contrário
do verificado no período entre 2011 e 2013, em 2014, as importações de GNL para UE registaram uma
subida, com os três maiores importadores de GNL da UE [80] (Reino Unido, França e Espanha) a
contribuírem para esta evolução. Assim, no ano de 2014 é possível verificar uma subida de 22 % no
volume de gás natural importado pelo Reino Unido com a Espanha a verificar uma estabilização no
volume de GNL importado após três anos de declínio [82]. Por fim, a França, o terceiro maior importador
de gás natural via GNL da UE [80], registou, em Novembro de 2014 um aumento de 44% no volume
de gás natural importado via GNL, relativamente a Novembro de 2013 [82]. Por outro lado, devido aos
elevados níveis de aprovisionamento no mercado asiático assim como as expectativas de reintrodução
da energia nuclear no mix energético japonês, é possível verificar uma descida média de 10 a 15% nos
preços do GNL no período entre Novembro de 2013 e Novembro de 2014 [82]. Esta descida provocou
a primeira convergência, após o desastre de Fukushima, entre o preço do GNL e do gás via gasoduto
nos maiores importadores de gás da UE [82]. Assim, é possível verificar que no último trimestre de
2014, a diferença entre o preço GNL e o preço do gás via gasoduto atingiu os 0,86€/MWh no Reino
Unido [82]. Por outro lado, em Espanha registou-se um decréscimo na diferença entre o preço GNL e
o preço do gás via gasoduto durante o ano de 2014, sendo que nos primeiros dois trimestres esta
diferença cifrava-se nos 6,5 €/MWh, atingindo os 1,3€/MWh no último trimestre de 2014 [82].
Tal como já verificado, as propriedades físicas do gás natural, fazem com que este combustível seja
mais dispendioso de transporte do que os restantes [82], sendo esta a razão por ser possível observar
diferenças significativas no preço grossista em diferentes regiões do planeta , tal como é possível observar na Figura 34, presente no Anexo III. Contudo, de acordo com [82] , estas diferenças inter-regionais podem diminuir dependendo do crescimento do mercado GNL assim como no investimento de
infraestruturas. Tal como abordado no subcapítulo 3.2.2.1, a UE tem investido nos terminais GNL,
sendo que em todas as regiões, os terminais de regaseificação de GNL têm demonstrado um maior
desenvolvimento que os gasodutos [32]. Esta aposta no GNL prende-se quer pelo facto de, tal como já
referenciado anteriormente, grande parte das reservas mundiais de gás natural localizarem-se fora do
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continente europeu, quer pelo facto do investimento em infraestruturas de GNL se apresentar um investimento com menor risco [32]. Este menor risco está associado ao grau de flexibilidade associado a
este investimento, uma vez que ao contrário da construção de um gasoduto, o qual está dependente
quer da disponibilidade quer do preço dos recursos de uma determinada área geográfica, o investimento em infraestruturas GNL, embora apresentando um custo de operação superior, apresenta uma
maior flexibilidade uma vez que numa infraestrutura de GNL independente cabe ao cliente selecionar
a origem geográfica do gás importado [32].
Portugal, derivado da sua situação geográfica, é um país que apresenta uma elevada percentagem de
importações de GNL, sendo que no ano de 2013, 46% do gás importado por Portugal foi na forma de
gás natural liquefeito, com 31% via gasoduto e 23% adquiridos no mercado spot [102]. Contudo, importa
destacar a evolução da percentagem de gás natural por Portugal em mercado spot, passando de apenas 2% do total de gás adquirido em 2010, para 23% em 2013 [103] [102]. Por outro lado, esta subida
de percentagem de gás adquirido em mercado spot foi contrabalançada pela descida de gás natural
adquirido via gasoduto, sendo que em 2010 representava 40% do volume de gás adquirido, passando
para 31% em 2013 [102] [103]. Importa ainda salientar o facto dos três contratos de longa duração de
GNL (contratos, no qual o preço está indexado ao preço do crude, celebrados com a empresa nigeriana
NLNG) cessarem em 2020, 2023 e 2026 [102], o que obrigará a uma nova negociação de contratos.
Sendo uma previsão de preços de combustíveis fósseis um desafio extremamente desafiante, uma vez
que depende do crescimento económico, das políticas energéticas, do desenvolvimento de novas tecnologias, assim como da estratégia assumida pelos governos locais [104], o autor optou por basear o
seu estudo no Cenário Central da previsão realizada pelo Ministério da Energia e de Mudanças
Climáticas Britânico, o qual realiza uma previsão do preço do gás natural no Reino Unido entre 2014 e
2030 [104]. Esta escolha baseou-se no facto da previsão acima mencionada ter em conta, a partir de
2015, os esforços por parte da Comissão Europeia [18] com o intuito de liberalizar o mercado de gás
natural europeu e a prossecução do desenvolvimento verificada no último ano do mercado GNL
abordada neste capítulo, tanto através do investimento em infraestruturas (tal como estudado no
capítulo 3.2.2.1) como no aumento do rácio oferta/procura de gás natural liquefeito no mercado mundial.
Tendo em conta estes fatores, a previsão realizada prevê um desacoplamento total dos preços de nó
de distribuição no mercado europeu do preço do petróleo entre 2017 e 2018. A partir de 2018 em diante,
a previsão baseia-se no máximo custo marginal no aprovisionamento de gás natural por parte do Reino
Unido, assumindo-se alguma tensão no mercado mundial de gás natural.
Contudo, tal como é possível observar na Figura 13 e Figura 4, existe uma diferença nos preços de
importação do Reino Unido e de Portugal. Assim sendo, com base nos preços de importação de gás
natural em Portugal [11] e no Reino Unido [80] no período entre 2007 e 2013, possível estabelecer uma
relação à custa de uma regressão linear, entre o preço do gás natural em Portugal e o preço de gás no
Reino Unido:
𝑃𝑇 = 0,972637 ∗ 𝑈𝐾

(6.3.1)
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Onde:


PT- Preço médio de importação de gás natural em Portugal, em dólares/MWh



UK-Preço do National Balance Point (Reino Unido), em dólares/MWh

Com um R2 = 0,973, aplicou-se a regressão linear acima descrita na previsão realizada pelo Ministério
da Energia e de Mudanças Climáticas Britânico [104], de modo a prever o preço médio de importação
de gás natural em Portugal para o período entre 2015 e 2030.
Com base nesta previsão, procedeu-se ao cálculo do potencial impacto da exploração de gás de xisto
na UE no preço médio de importação de gás natural em Portugal.
No que diz respeito à produção interna de gás de xisto, baseado nas fontes existentes [88] [89] [87], o
autor assumiu que a produção comercial de gás de xisto na Europa apenas terá início em 2020, sendo
que apenas a partir desse ano a exploração de gás de xisto terá impacto no preço médio de importação
de gás natural em Portugal.
Tendo como base o impacto da exploração de gás de xisto no preço do gás nos EUA entre 2008 e
2013, optou-se por prever o potencial impacto do mesmo fenómeno em Portugal de 2020 a 2030.
Contudo, além das diferenças estudadas no subcapítulo 3.2.2, entre os EUA e a UE, é necessário
analisar quer o custo de produção quer as reservas estimadas para cada um dos territórios (Tabela 5).
Tabela 5- TRR e Preço Break-even nos EUA e UE
EUA

União Europeia

Recursos Tecnicamente Recuperáveis (1 ∗ 109 m3)

32 875

10 884

Preço Break-even do gás de xisto (€/MWh)

12,80

22,09

Relativamente aos valores presentes na Tabela 5, o valor para o TRR presente nos EUA baseia-se em
[20] sendo o valor apresentado para UE correspondente à média ponderada calculada no subcapítulo
5.2. Para os valores do preço break-even para os EUA e UE foram utlizados os valores das médias
ponderadas calculadas nos subcapítulos 4.2 e 5.3 respetivamente. É possível verificar que as diferenças verificadas quer nos Recursos Tecnicamente Recuperáveis quer no preço Break-even de
exploração entre os EUA e a UE são bastante assinaláveis.
Assim, de forma a calcular o impacto da exploração na UE de gás de xisto no preço médio de importação de gás natural em Portugal foram calculados dois fatores de depreciação, baseados quer na diferença de reservas de gás de xisto, como no quociente entre o preço break-even e o preço de mercado
de gás registado em Portugal e nos EUA:
𝛾=

𝑇𝑅𝑅 𝑈𝐸
𝑇𝑅𝑅 𝐸𝑈𝐴

𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑜 𝐺á𝑠 𝑃𝑜𝑟𝑡𝑢𝑔𝑎𝑙
𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝐵𝑟𝑒𝑎𝑘 𝐸𝑣𝑒𝑛 𝑈𝐸
𝜑=
𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑜 𝐺á𝑠 𝐸𝑈𝐴
𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝐵𝑟𝑒𝑎𝑘 𝐸𝑣𝑒𝑛 𝐸𝑈𝐴

(6.3.2) (6.3.3)

Os fatores acima apresentados, foram calculados a partir dos dados apresentados na Tabela 5, sendo
o preço do gás natural nos EUA baseado nos valores presentes na Figura 11 (para os anos 2008 e
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2013), sendo que no caso de Portugal, o preço médio de importação de gás natural foi calculado aplicando a regressão linear calculada anteriormente (6.3.1) à previsão realizada pelo Ministério da Energia
e de Mudanças Climáticas Britânico [104], obtendo-se o valor de 30,52 €/MWh em 2020.
Multiplicando os fatores 𝛗 e γ pela descida percentual de preço do gás verificada nos EUA no período
de 2008 a 2013 (61%), o autor estimou que em 2030 o preço médio de importação de gás natural em
Portugal, caso a exploração de gás de xisto seja iniciada em 2020, seja 13% inferior comparativamente
ao projetado para o início do período em estudo. Tendo sido assumido uma diminuição anual constante
ao longo do período entre 2020 e 2030, o preço médio de importação de gás natural em Portugal no
ano de 2030 atingiria os 26,43 €/MWh.

6.4 Cálculo do Levelized Cost of Energy
Por fim, de forma a calcular o impacto do gás de baixo custo no sistema electroprodutor nacional importa calcular o Levelized Cost of Energy (LCOE) de cada tecnologia. Deste modo foi criado um modelo
geral de cálculo em Microsoft Excel de maneira a que facilmente fosse possível estabelecer comparações entre o custo médio de produção e o mix nacional de produção de eletricidade nos diferentes
cenários.
Para cada um dos cenários apresentados nos subcapítulos 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.3 foram criados dois casos, Preço de Referencia e Preço Gás de Xisto. No que diz respeito ao Preço de Referencia, foi descartado o impacto da exploração de gás de xisto no preço de gás natural em Portugal, sendo o preço
do gás baseado na aplicação da regressão linear(6.3.1) à previsão realizada pelo Ministério Britânico
da Energia e Alterações Climáticas, de modo a calcular o preço de importação de gás natural em
Portugal no período entre 2020 e 2030 [104]. Por outro lado, no caso do Preço de Gás de Xisto, foi
assumido que a produção de gás de xisto na UE (com início em 2020) influenciará o preço médio de
importação de gás natural em Portugal, tendo este impacto sido calculado no subcapítulo 6.3.
A noção de LCOE é uma ferramenta útil na comparação de custos unitários de diferentes tecnologias,
correspondendo ao custo de um investidor assumindo uma determinada produção, ou seja, a taxa de
atualização utilizada no LCOE reflete o retorno do capital investido, na ausência de riscos tecnológicos
[107]. Esta abordagem simplificada é particularmente apropriada quando se faz uma estimativa sobre
o custo da energia elétrica, dadas as diversas tecnologias num país.
De acordo com [106] o cálculo do LCOE deve incluir custos de investimento inicial, custos de O&M,
custos de combustível e custos de capital. A forma como deve ser calculada o LCOE utilizada pela
fonte acima citada, pode ser representada pela seguinte fórmula:
𝐿𝐶𝑂𝐸 =

𝐶𝐶𝐼 ∗ 𝐹𝑅𝐶 + 𝑂&𝑀 𝑓𝑖𝑥𝑜𝑠 + 𝑂&𝑀 𝑣𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑖𝑒𝑠
+ 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑣𝑒𝑙
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎

(6.4.1)
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Onde:


CCI- Custo Capital Inicial, obtido pela multiplicação da Potência da Central pelos custos de investimento (dólares americanos (USD))



FRC-Fator de recuperação de capital:
𝐹𝑅𝐶 =





𝑖
1 − (1 + 𝑖)−𝑛

( 6.4.2)

i- Taxa de atualização

n- Tempo de vida da central

O&M fixos e variáveis: Custos de Operação e Manutenção fixos e variáveis anuais
(USD)



Combustível, custo obtido pela multiplicação do poder calorífico do carburante com o
preço e com a energia produzida pelos centros electroprodutores (USD)



Energia Produzida-Multiplicação da potência da central com o número de horas
anuais e com o fator de utilização (kWh)

Assim, a fórmula acima representada exibe o LCOE em USD/kWh, contudo, resolveu-se modifica-la
ligeiramente, de forma a adaptar os valores fornecidos pelas fontes. Por outro lado, acredita-se que se
deve ter em conta o preço por tonelada de CO2 emitida, sendo um fator determinante, tal como será
analisado em seguida, para o LCOE das tecnologias térmicas.
Assim sendo, a fórmula utilizada pelo autor no cálculo do LCOE, é a seguinte:

𝐿𝐶𝑂𝐸 =

𝐶𝐶𝐼 ∗ 𝐹𝑅𝐶
+ 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑣𝑒𝑙 + 𝐶𝑂2 + 𝑂&𝑀 𝑓𝑖𝑥𝑜𝑠 𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑖𝑒𝑠
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑎

(6.4.3)

Importa destacar que devido ao facto de as fontes consultadas datarem de anos precedentes e em
dólares americanos, utilizaram-se taxas de câmbio e valores de inflação segundo [107] e [108], de
forma a converter os valores para unidade monetária euro tendo como base o ano de 2013. Quanto
aos custos de operação e manutenção, no caso dos centros produtores a partir de fontes renováveis,
derivado do facto das fontes consultados pelo autor se apresentarem em €/MWh, este fator não figura
no denominador da fração. Por outro lado, no caso das tecnologias térmicas, os valores obtidos através
das fontes apresentavam-se em €/MW, originando a divisão deste fator pelo numero de horas de
utilização do centro electroprodutor. No que diz respeito aos custos de emissões de CO2 foi utilizada
uma metodologia que será abordada em detalhe no subcapítulo 6.2.4 , resultando em valores de
€/MWh.
Por fim, para a taxa de atualização foram assumidos dois valores, 5% e 10% de forma a analisar o
impacto deste fator no LCOE de cada tecnologia, estando todos os valores calculados presentes no
Anexo IV.
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6.2.1.

Custos de Investimento

Para o estudo em causa foram consultados vários documentos de forma a garantir a maior veracidade
possível nos valores do custo de investimento de cada tipo de tecnologia. Os valores apresentados
incluem o custo de aquisição do terreno, de engenharia e de construção, sendo geralmente apelidados
de Overnight costs.
Devido à falta de dados de custo de investimento das diferentes tecnologias para o nosso país, foi
utilizado o valor da mediana calculada para o continente europeu por [94]. Este estudo reuniu valores
de investimento de 131 centros produtores de energia elétrica (a partir de fontes renováveis e fósseis)
em 16 países da OCDE, convertendo-os em euros, tendo como referência o ano de 2013 [108] [107].
Assim, na Tabela 6, é possível verificar todos os valores assumidos para os custos de investimento:
Tabela 6-Custos de Investimento Inicial para as diversas tecnologias
Tecnologia

Custos de Investimento (€/MW)

Térmica (CCGT)

846387,8

Térmica (Carvão)

1689252,2

Eólica

1834660,3

Grande Hídrica

1393586,9

Pequena Hídrica

3046518,4

Fotovoltaica

2265359,9

Biomassa

1851345,8

Biogas

1570128,7

Cogeração Fóssil

843651,3

Analisando a Tabela 6, é possível verificar que a tecnologia que acarreta um maior investimento
inicial trata-se da Pequena Hídrica, sendo esta seguida da Fotovoltaica. Este facto permite afirmar
que o LCOE destas tecnologias estará bastante exposto à taxa de atualização assumida. Por outro
lado, é possível observar a disparidade no que diz respeito ao investimento inicial entre as duas
tecnologias térmicas, com os centros electroprodutores a carvão a necessitarem aproximadamente
do dobro do investimento inicial comparativamente aos centros electroprodutores a gás natural.

6.2.2.

Energia Produzida

O valor da energia produzida por cada tipo de tecnologia depende de dois fatores: a potência instalada
e o fator de utilização.
Os valores de potência instalada para cada tecnologia foram obtidos a partir de fontes supracitadas
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[92] [93], sendo que, neste ensaio, a potência instalada para cada tecnologia depende do cenário em
estudo.
O fator de utilização (FU) representa um valor entre 0 e 1, que corresponde à percentagem de tempo
em que a central produz energia elétrica. Este fator varia bastante de tecnologia para tecnologia, sendo
que para o caso dos centros produtores a partir de fontes renováveis, depende quer das condições
meteorológicas (existência de vento/chuva), quer de questões técnicas [107]. Por outro lado, no caso
das tecnologias que utilizam combustíveis fósseis, o seu fator prende-se quer com fatores técnicos
(necessidade de manutenção) quer económicos (caso exista excesso de oferta, por vezes as centrais
térmicas reduzem/descontinuam a sua produção) [107].
Assim sendo, assumiram-se duas metodologias distintas, uma para os produtores PRO (Produtor Regime Ordinário) e outra para os PRE (Produtor Regime Especial). No caso dos produtores PRE (Minihídrica, Fotovoltaico, Eólica, Biomassa, Biogás e Cogeração fóssil), o fator de utilização manter-se-á
constante, uma vez que se tratam de produtores licenciados ao abrigo de regimes jurídicos especiais
considerou-se que a sua produção não depende da procura de eletricidade. Assim, foram assumidos
os fatores de utilização presentes na Tabela 7, calculados com base em informações de anos anteriores
[96].
Tabela 7-Fator de utilização para as tecnologias ao abrigo do regime PRE
Tecnologia

Fator de utilização

Eólica

0,25

Pequena Hídrica

0,20

Fotovoltaica

0,17

Biomassa

0,40

Biogas

0,50

Co-geração Fóssil

0,30

Assim sendo, a energia dos produtores ao abrigo do regime PRE é calculada por:

E = P ∗ Fu ∗ 8766

(6.4.4)

Onde,


E- Energia produzida, em MWh



P-Potência instalada, em MW



8766- Número de horas de um ano (tendo em conta os anos bissextos)



Fu-Fator de utilização
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Contudo, no caso dos produtores em regime PRO, tal como já referido anteriormente, a energia produzida depende também da procura de energia elétrica da diferença entre a procura e a oferta. Dois
grandes grupos de centro produtores podem ser estabelecidos neste regime: Grande Hídrica e Térmicas. Sendo a grande hídrica uma tecnologia dependente de recursos endógenos, originando uma
complexidade acrescida no que se refere à previsão da sua produção em anos futuros [17], assumiuse um fator de utilização para esta de tecnologia de 0,20.
Para as centrais térmicas, foi assumida a seguinte equação, de forma a calcular a energia produzida:

Et = C − E − S
Onde,


Et-Energia Térmica produzida, em MWh



C-Consumo de energia eléctrica, em MWh



E- Energia Produzida pelos restantes centros electroprodutores (PRE + Grande Hídrica),
em MWh



S- Saldo Importador (Importações-Exportações), em MWh

Importa ainda referir que, devido ao fato de não existir qualquer estimativa do saldo importador português, o autor assumiu o valor de 11% do consumo total, valor que corresponde à média do saldo
importador português sobre o consumo entre 2005 e 2013 [96].
Por fim, é fundamental calcular a energia produzida por cada uma das tecnologias térmicas, carvão e
gás natural. Sendo esta uma decisão que depende de fatores bastante complexos, optou-se por realizar
uma divisão proporcional à potência instalada por cada uma das tecnologias.
Assim, para calcular a energia produzida pelos centros produtores a gás natural recorreu-se à seguinte
fórmula:

Egas = Et ∗

Pgas
Pgas + Pcarvão

(6.4.5)

Onde,


Egas-Energia produzida pelos centros electroprodutores a gás natural, em MWh



Pgas-Potência instalada de centros electroprodutores a gás natural, em MWh



Pcarvão-Potência instalada de centros electroprodutores a carvão, em MWh

Sendo, por consequente, o cálculo para energia produzida por centrais electroprodutores a gás natural
representado por:

Ecarvão = Et − Egas

6.4.6

Onde,
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6.2.3.

Ecarvão- Energia produzida por centros produtores a gás natural, em MWh

Custos de Operação e Manutenção

Uma das parcelas constituintes do custo final de produção de eletricidade diz respeito aos custos relativos à operação e manutenção do sistema. Estes custos englobam as despesas em pessoal, os custos
para operação das centrais, bem como manutenção e/ou substituição de componentes da central. De
referir que, para os custos de O&M (Tabela 8), o autor recorreu à mesma fonte da qual recolheu os
valores utilizados para os valores de investimento inicial [94], convertendo igualmente os valores para
euros, tendo o ano de 2013 como referência [108] [107].
Tabela 8-Custos de O&M para as diversas tecnologias
Tecnologia

6.2.4.

Custos de Operação e Manutenção
(€/MWh)

Térmica (CCGT)

3,5

Térmica (Carvão)

4,8

Eólica

7,2

Grande Hídrica

16,6

Pequena Hídrica

26,5

Fotovoltaica

23,1

Biomassa

12,3

Biogás

19,1

Cogeração Fóssil

9,1

Custos de Combustível e CO2

Os custos de combustível e de emissões de CO 2 constituem, cada vez mais, uma parcela muito relevante no custo de produção de eletricidade em centrais térmicas, sendo fulcrais hoje em dia para a
decisão de qual a tecnologia térmica predominante (carvão ou gás natural) de um sistema
electroprodutor [109].
No caso do LCOE para centrais a gás natural, tal como referido anteriormente, considerou-se dois
cenários para o preço do gás natural: Preço de Referência e Preço de Gás de Xisto (subcapítulo 6.3).
Sendo ambos baseados na projeção realizada pelo Ministério Britânico da Energia e Alterações Climáticas [104] e dado que os valores deste estudo apresentam-se em libras/therm, tendo como base de
referência o ano de 2013, foi necessário converter estes valores para €/MWh. De modo a converter
libras em euros foi utilizada a taxa de conversão média de 2013 de acordo com [107]. De seguida foi
efetuada uma conversão de unidades de energia térmica britânica (therm) em MWh, dividindo por fim
este valor pela eficiência das centrais [110] , de modo a obtermos o valor em €/MWhe.
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No caso do carvão, foram utilizados os valores (em dólares tendo como ano de referência o ano de
2013) presentes em [104], sendo no entanto necessário efetuar a conversão quer de dólares em euros(utilizando-se a taxa de conversão média em 2013) [107], quer de toneladas em MWh. Assim, em
primeiro lugar foi necessário conhecer qual o poder calorífico do carvão [110] em MMBTU, multiplicando
em seguida este valor pelo heat rate (em MMBTU/MWh) da central térmica a carvão [110].
Na Figura 20 apresentam-se os valores obtidos para o valor do gás e do carvão no período entre 2016
e 2030, contudo, tal como referido anteriormente, o autor apenas analisará o período entre 2020 e
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Figura 20- Evolução do Preço do Gás e Carvão entre 2014 e 2030
Optou-se ainda por se analisar a evolução das licenças no RCLE-UE (Regime De Comércio De Licenças De Emissão Da União Europeia) uma vez que se trata, tal como afirmado anteriormente, de um
dos fatores cruciais no cálculo do LCOE das tecnologias térmicas [109].
Este mercado, segundo a própria Comissão Europeia, tem enfrentado alguns problemas, resultando
em largos excedentes no lado da oferta (2 mil milhões de licenças excedentárias) [111] o que resultou
numa descida dramática do preço por tonelada de CO2 emitido, sendo que em Abril de 2013, o valor
atingiu os 2,72 € por tonelada de CO2 emitida [112].
Contudo, o autor assumiu, para o ano de 2013 o valor médio de 4,91 €/tCO2, uma vez que se trata do
valor médio das licenças transacionadas neste ano [112]. Para o período até 2030, o autor seguiu o
plano de Referência projetado pela Comissão Europeia (o qual assume para o ano 2030 uma redução
de gás efeitos de estufa na UE de 32% em relação aos níveis de 1990; uma quota de energias
renováveis de 24% do consumo final de energia; e poupanças de energia primária em comparação
com os valores de base para 2030) [111]. O documento em questão, projeta ainda que o valor das
licenças de emissão de CO2 atingirá o valor de 35€/tCO2 em 2030 [111]. De modo a obter valores
coerentes, autor assumiu um crescimento anual constante de 13% no preço das licenças, de forma a
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atingir em 2030 o valor projetado pela Comissão Europeia.
De forma a aplicar este valor no cálculo do LCOE, em primeiro lugar, é necessário calcular a quantidade de CO2 que é produzido por cada MWh para os dois combustíveis. Este cálculo é realizado através da multiplicação do fator de emissões de CO2 (tCO2/MMBtu) pela taxa de conversão do gerador
(MMBtu/MWh). Assim, de seguida resta apenas multiplicar este valor, em tCO2/MWh, pelo preço da
licença de emissão (em €/tCO2), de forma a obter o custo resultante das emissões de CO2 na produção

Custo resultante das emissões
de CO2
(€/MWh)

de energia elétrica para ambas as tecnologias(Figura 21).
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Figura 21- Custos resultante das emissões de CO2 para tecnologias a gás e a carvão
Analisando a Figura 21, é possível verificar a evolução crescente dos custos associados às emissões
de CO2 por parte das tecnologias térmicas. Sendo o período em análise a década entre 2020 e 2030,
é possível observar que, no final deste período, o custo por MWh produzido registado pelos centros
electroprodutores a gás natural é 3,41 vezes superior ao registado em 2020, o que terá um impacto no
LCOE desta tecnologia como será analisado no subcapítulo 7.2.
Por outro lado, nesta figura é possível visualizar ainda uma diferença entre os custos resultantes das
emissões de CO2 das duas tecnologias térmicas (em 2030 o custo dos centros electroprodutores a gás
natural é de 11,03€/MWh, enquanto as tecnologias a carvão registam o valor de 31,07€/MWh).Esta
disparidade é explicada pelo facto de, para o mesmo MWh, os centros electroprodutores a
carvão(hulha) emitem um valor de CO2 80% superior comparativamente aos centros electroprodutores
a gás natural [113].
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6.2.5.

Tempo de Vida útil das Centrais

Tabela 9-Tempo de Vida útil de cada tipo de tecnologia
Tipo de Tecnologia Tempo de Vida (anos)
Eólica

25

Fotovoltaica

25

Grande Hídrica

80

Pequena Hídrica

80

Biomassa

20

Biogás

20

Carvão

40

Gás Natural

30

Como todo e qualquer bem material, também as centrais de produtoras de energia elétrica têm um
tempo de vida útil estimado. Este tempo de vida útil tem um impacto significativo no cálculo do LCOE,
uma vez que os investidores receberão os custos relativos ao investimento inicial (com uma taxa de
atualização associada) durante este período. De forma a obter os tempos de vida de cada tipo de
tecnologia foram consultados diversos documentos, com o intuito de obter valores o mais viável e
realista possível [94] [114] [93] . Assim sendo, os valores assumidos pelo autor para os cálculos do
LCOE são os apresentados na Tabela 9.

6.5 Conclusão
Após a análise dos cenários assumidos, é possível afirmar que mesmo aplicando um fator de depreciação, a potência instalada de centros electroprodutores com base em fontes de energia renovável em
todos os cenários representa, pelo menos 63% do total de potência instalada em território nacional na
década de 2020 a 2030. Este valor reflete a aposta por parte do governo português nas fontes de
energia renovável presente no Plano Nacional de Energias Renováveis elaborado em 2009.
Na previsão do consumo de energia elétrica, o autor optou por elaborar a sua própria previsão com
base nos valores, embora retificados, do governo português. Nesta previsão obteve-se um crescimento
de 13% no consumo de energia elétrica no intervalo entre 2020 e 2030, sendo contudo bastante inferior
ao verificado entre 2000 e 2010, onde se verificou um aumento de 30%. Este crescimento moderado é
explicado pela subida prevista do PIB nacional nesta década por parte do Banco Mundial.
Devido às propriedades físicas do gás natural, de modo a calcular o potencial impacto do início de
exploração de gás de xisto na UE no preço do gás natural em Portugal, foi necessário adaptar para o
preço de gás natural em Portugal os valores projetados do preço do gás natural no Reino Unido para
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o período entre 2020 e 2030. Importa sublinhar que a projeção referida reflete, tanto a desindexação
do preço do gás natural do preço do petróleo (prevista para 2017-2018), como o aumento do rácio
oferta/procura no mercado de gás natural liquefeito mundial. Com base neste ajuste, assim como no
preço break-even e o volume de TRR de gás de xisto presentes na UE, obteve-se uma previsão do
impacto do gás de xisto no preço do gás natural em Portugal de 1,43% no período em estudo relativamente ao preço projetado para 2020. Esta evolução no preço natural em Portugal reflete o facto do
potencial impacto do início da exploração deste tipo não convencional de gás natural ser bastante mais
moderado do que o ocorrido nos EUA. Contudo, este potencial impacto do gás de xisto no preço do
gás natural em Portugal permitiria que o preço médio de importação nacional atingisse, em 2030, o
valor de 26,43€/MWh, em contraste com o valor de 30,52 €/MWh projetado pelo Ministério da Energia
e de Mudanças Climáticas Britânico. Assim, a projeção realizada pelo autor permite que o preço médio
de importação se aproxime dos preços observados anteriormente a 2011, ano no qual o preço médio
de importação superou os 27 €/MWh, conservando-se acima destes valores até à data.
No cálculo do LCOE de cada tecnologia, embora baseado em valores médios da OCDE, observou-se
a relevância do custo de combustíveis e de licenças no RCLE-UE no cálculo do LCOE das tecnologias
térmicas, e consequentemente no custo médio de produção nacional, sendo vital decrescer o preço
dos combustíveis fósseis de forma a assegurar um custo médio de produção nacional competitivo.
Outro dos factos que foi possível verificar, após consulta dos valores médios da OCDE, foi a descida
gradual do custo de investimento inicial das energias renováveis, o que poderá resultar numa
diminuição do seu LCOE, tendo um significativo impacto no custo médio de produção nacional.
Contudo, importa destacar que tendo como fonte recursos renováveis, estas tecnologias apresentam
intermitência na geração de energia elétrica podendo colocar um sistema electroprodutor em risco caso
não existam tecnologias base que atenuem este problema.
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Capítulo 7
Resultados
Este capítulo inicia-se com a apresentação e análise da evolução do mix nacional de produção de
eletricidade português no período entre 2020 e 2030 para cada um dos cenários estudados. De seguida
procede-se à exposição da evolução do custo médio de produção nacional no mesmo período.

7.1. Mix nacional de produção de eletricidade
A energia produzida por cada tecnologia ao longo dos anos foi calculada com base quer na potência
instalada em território português quer nos fatores de carga assumidos para cada tecnologia. Em seguida podemos observar a evolução do mix nacional de produção de eletricidade no período entre 2020
e 2030 nos diferentes cenários considerados. Nesta análise foram considerados cinco grandes
contribuidores para o mix nacional de produção de eletricidade: saldo importador, grande hídrica, centros electroprodutores a carvão, centros electroprodutores a gás natural e centros produtores ao abrigo
do regime PRE. Neste último conjunto, considera-se a soma da contribuição de todos os centros electroprodutores a partir de fontes renováveis (excluindo a grande hídrica) e os centros de cogeração,
sendo energia produzida por estes últimos, constante ao longo do período em estudo, uma vez que
quer a potência instalada, quer o seu fator de carga permanecem inalterados.
Finalmente, tal como referido anteriormente, o saldo importador mantém-se constante ao longo do período em estudo em todos os cenários abordados, representando anualmente 11% do mix nacional de
produção de eletricidade.

7.1.1.

Cenário Base

Na Figura 22, é possível verificar a evolução do mix nacional de produção de eletricidade de acordo
com o cenário Base, onde se verifica um ligeiro crescimento na percentagem de eletricidade proveniente dos centros electroprodutores a gás natural, sendo contrabalançado por uma diminuição do contributo das Grandes Hídricas.
Contudo, a nota dominante desta análise é o fato de no cenário base o mix nacional de produção de
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eletricidade permanecer praticamente inalterável ao longo dos anos, representando um cenário onde
será possível analisar em detalhe o efeito do gás de xisto no custo médio de produção nacional.
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Figura 22- Evolução do mix nacional de produção de eletricidade no cenário Base

7.1.2.

Cenário Verde
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Figura 23- Evolução do mix nacional de produção de eletricidade sob o cenário verde
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Analisando a evolução do mix nacional de produção de eletricidade no cenário verde (Figura 23), é
possível verificar um aumento significativo no contributo das PRE para o mix nacional de produção de
eletricidade (atingindo os 40% em 2030). Este facto é explicado pela grande aposta nos centros de
produção a partir de fontes renováveis assumida para este cenário (25% superior ao cenário base em
2030). Por outro lado, verifica-se um ligeiro decréscimo na contribuição dos centros produtores a gás
natural , uma vez que, tal como referido anteriormente, o seu fator de carga depende sobretudo da
diferença entre a procura e a oferta e, no caso deste cenário, o acentuado crescimento de potência
instalada em centrais de produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis resulta numa
aumento de energia elétrica produzida por estas centrais, originando uma diminuição no fator de carga
para as tecnologias térmicas.

7.1.3.

Cenário Fóssil

No caso do cenário fóssil, representado na Figura 24, é possível verificar que o menor investimento em
centros produtores a partir de fontes renováveis comparativamente com o cenário base, originou uma
descida ao longo do período em estudo da percentagem de contribuição dos centros produtores abrangidos pelo regime PRE, sendo este decréscimo compensado pela subida no fator de utilização dos
centros produtores térmicos.
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Figura 24- Evolução do mix nacional de produção de eletricidade sob o cenário Fóssil
Importa por fim explicar a diferença de comportamento no que diz respeito à contribuição para o mix
nacional de produção de eletricidade apresentada para os centros electroprodutores térmicos, uma vez
que, tal como é possível observar, o incremento na contribuição dos centros electroprodutores a gás
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natural ao longo do período em estudo (10%) revela-se bastante superior ao dos centros electroprodutores a carvão (4%). Este facto é explicado através da diferença significativa entre a potência instalada
das tecnologias a gás e a carvão. Uma vez que durante o período em estudo, a diferença entre potência
instalada de centros electroprodutores térmicos se cifra em cerca de 4900MW (576 MW a carvão contra
5489MW a gás natural), e sendo assumido, o mesmo fator de utilização para as duas tecnologias, o
impacto na contribuição do centros electroprodutores a gás natural é bastante mais significativo
comparativamente aos centros electroprodutores a carvão.

7.2. Custo médio de produção de eletricidade
Após obter quer o LCOE de cada tecnologia (Anexo IV), quer a evolução do mix nacional de produção
de eletricidade no período entre 2020 e 2030, é possível calcular, para cada cenário o possível impacto
da exploração de gás de xisto no custo médio de produção nacional.
Devido ao facto de terem sido considerados duas taxas de atualização distintas (5% e 10%) no cálculo
do LCOE das tecnologias, o autor apresenta o impacto da exploração de gás de xisto, através dos
panoramas Preço Gás de Referência [104] e Preço Gás de xisto (calculado no subcapítulo 6.3) , em
cada cenário para as duas taxas de atualização assumidas.
Importa referir que os valores apresentados em seguida representam unicamente o custo de produção
nacional, em euros tendo o ano de 2013 como referência (no que diz respeito à inflação e à taxa de
câmbio). Isto é, foi calculado qual o valor de energia produzida por cada de tipo de tecnologia, sendo
multiplicado pelo seu respetivo LCOE (calculado em euros de 2013). Após realizar este procedimento
para cada tecnologia, foi realizado um somatório englobando todas as tecnologias. Finalmente este
valor foi dividido pela energia produzida em território nacional, isto é a diferença entre o consumo e o
saldo importador.

7.2.1.

Cenário Base

7.2.1.1. Taxa de atualização igual a 10%
Tal como referido anteriormente, o cenário Base é caracterizado por uma evolução do mix nacional de
produção de eletricidade praticamente constante, apenas registando um pequeno aumento percentual
na contribuição dos centros electroprodutores a gás natural, os quais compensam uma descida da
Grande Hídrica.
Assim, o comportamento do custo médio de produção de energia elétrica no panorama do preço de
Gás de Referência (Figura 25), é explicado essencialmente por dois fatores.
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Figura 25- Evolução do custo médio de produção no cenário Base, a taxa de atualização de 10%
(com e sem efeito da exploração do gás de xisto no preço do gás natural)
No primeiro troço, de 2020 a 2023, o aumento na contribuição dos centros electroprodutores a partir de
gás natural, faz com que o fator de utilização destas centrais aumente, resultando num decréscimo do
seu LCOE (de aproximadamente 2 €/MWh), o que contribui para o decréscimo do custo médio de produção nacional.
Após esta data, o custo médio de produção inicia um processo de subida até atingir os 102,68€/MWh,
uma vez que o aumento do fator de utilização dos centros electroprodutores a gás natural não é suficiente para suster o aumento das licenças de carbono, as quais atingem em 2030 os 11,03 €/MWh
(Figura 21).
Contudo, no panorama do Preço do Gás de Xisto (Figura 25), é possível verificar que a descida de 13%
no preço do gás natural contribui para uma descida no custo médio de produção até 2029. Este
comportamento deve-se ao facto de aliado ao aumento do fator de utilização dos centros electroprodutores a gás natural estar o decréscimo do preço do gás natural assumido neste quadro, os quais
conseguem sobrepor-se ao aumento anual observado no custo de emissões de carbono.
Finalmente, é possível verificar uma ligeira subida (0,06 €/MWh) no custo médio de produção no último
ano em análise, sendo este fenómeno explicado maioritariamente por dois fatores. Primeiro, neste período registou-se um aumento expressivo (2,2 €/MWh) no LCOE dos centros produtores a carvão devido à evolução dos custos de emissões de carbono. Estes centros electroprodutores, mesmo representando uma fatia residual do mix nacional de produção de eletricidade, repercutem este aumento no
custo médio de produção. O segundo fator está também relacionado com os custos de emissões de
carbono, os quais, neste ano, sustêm o efeito quer da descida do preço de gás natural, quer do aumento
do fator de utilização no LCOE dos centros electroprodutores a gás natural. Assim, estes centros
electroprodutores registam uma menor descida no seu LCOE (0,12€/MWh), comparativamente com o
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observado nos anos transatos (onde a descida anual foi sempre superior a 0,50€/MWh).

7.2.1.2. Taxa de atualização igual a 5%
Ao analisar a Figura 26, é possível verificar o facto de, no caso da taxa de atualização assumir o valor
de 5%, existir um crescimento no custo médio de produção no panorama do preço de gás de referência
ao longo do período em estudo.
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Figura 26- Evolução do custo médio de produção no cenário Base, com taxa de atualização de 5%
(com e sem efeito da exploração do gás de xisto no preço do gás natural)
Esta evolução deve-se sobretudo ao facto de existir um decréscimo na contribuição da Grande Hídrica
compensado por um aumento nos centros electroprodutores a gás natural. Sendo de notar que, para
uma taxa de atualização de 5%, o LCOE da Grande Hídrica revela-se bastante menor,
comparativamente com os centros produtores térmicos (Anexo IV). Este facto é explicado pelos dados
apresentados na Tabela 6 (subcapítulo 6.2.1), onde se verifica que a Grande Hídrica apresenta um
investimento inicial mais elevado comparativamente com os centros electroprodutores térmicos.
Por outro lado, foi ainda verificado um aumento a partir de 2022 no LCOE dos centros produtores a gás
natural, uma vez que, ao diminuir a taxa de atualização, o peso da componente relativa aos custos de
combustível e das licenças de CO2 para o cálculo do LCOE aumenta. Isto é, no caso de se considerar
uma taxa de atualização de 5% ,o preço de gás natural do Cenário de Referência (30,52 €/MWh) e um
numero de horas de produção de energia elétrica de 3500 , o peso dos custos de combustível e de
emissões de CO2 atinge os 74% do LCOE dos centros produtores a gás, sendo que caso a taxa de
atualização assumida seja 10%, este peso cifra-se em 64%. Assim, sendo o preço do gás, no quadro
Preço de gás de referência, constante ao longo do período em estudo, a razão da subida do custo
médio de produção neste quadro prende-se essencialmente com o aumento do custo de emissão de
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CO2, que atingem em 2030 o valor de 35 €/tCO2, o qual se superpõe ao aumento do fator de utilização
verificado neste cenário.
Contudo, importa analisar a evolução do custo médio de produção segundo o panorama do efeito do
gás de xisto no preço do gás natural, o qual se pode fragmentar em dois troços. No período entre 2020
e 2026 é possível observar um decréscimo do custo médio de produção, resultado da descida do preço
do gás natural, o qual provoca, neste período, uma descida no LCOE dos centros electroprodutores a
gás natural de 4,28€/MWh. Assim, este decréscimo no preço do gás natural consegue sobrepor-se à
diminuição do contributo da Grande Hídrica neste período.
Porém, de 2026 a 2030 verifica-se um ligeiro aumento do custo médio de produção nacional, o qual é
explicado essencialmente por dois fatores.
Em primeiro lugar, neste período verifica-se um aumento expressivo do LCOE do carvão (com um
aumento médio anual de 2,5€/MWh), fator que é explicado pelo aumento dos custos derivados da
emissão de CO2, os quais, com uma taxa de atualização menor, provocam um maior impacto no LCOE.
Neste período verifica-se ainda uma descida menos acentuada no LCOE do gás natural até 2029,
sendo que no último ano em estudo observou-se um aumento de 0,16€/MWh deste fator. Este fenómeno deve-se ao facto de, em 2030, os custos das emissões de carbono contribuírem com 11,04
€/MWh no LCOE dos centros electroprodutores a gás natural. Assim, este aumento anula a descida no
preço do gás natural de 1,43% observada neste mesmo ano.
Contudo, apesar do aumento no último troço, é possível observar uma diminuição de aproximadamente
3,2€/MWh em 2030 comparativamente ao quadro do Preço gás Referência. O autor acredita que este
resultado demonstra que mesmo com uma diminuição no contributo das Grandes Hídricas e, com o
aumento das RCLE-UE segundo o plano traçado pela Comissão Europeia, o início da produção de gás
de xisto na UE, representaria uma aposta bastante interessante de forma a suster a evolução crescente
dos custos de produção nos países membros.

7.2.2.

Cenário Fóssil

7.2.2.1. Com taxa de atualização igual a 10%
Analisando a evolução do custo médio de produção no cenário fóssil, (Figura 27) é possível verificar
uma descida do custo médio de produção em ambos os panoramas, derivado à menor aposta na instalação de centros produtores a partir de fontes renováveis, originando um aumento do fator de utilização dos centros electroprodutores térmicos e um consequente decréscimo do seu LCOE.
Contudo, no panorama Gás de Referência observa-se uma ligeira subida no custo médio de produção
nos dois últimos anos em análise, devendo-se ao aumento do LCOE dos centros electroprodutores a
gás natural, os quais até esta data viam o seu LCOE decrescer, fruto do aumento do seu fator de
utilização. Porém, em 2028 com o custo das emissões de carbono a atingir os 8,64€/MWh (Figura 21),
o aumento do fator de utilização não consegue compensar esta ascensão dos RCLE-UE, originando
uma subida de 0,65€/MWh no LCOE dos centros produtores a gás natural.
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Figura 27- Evolução do LCOE no cenário Fóssil, a taxa de atualização de 10% (com e sem efeito da
exploração do gás de xisto no preço do gás)
Todavia, este comportamento no panorama gás de referência, permite concluir que, no caso do cenário
fóssil, mesmo com o custo das emissões de CO2 a subirem 13% ao ano, e com um preço de gás
constante, a subida do fator de utilização dos centros electroprodutores a gás permite, ainda assim, um
custo médio de produção cerca de 3€/MWh inferior ao de 2020.
No caso do Preço Gás de Xisto, a evolução do custo médio de produção é decrescente ao longo de
todo o período em estudo, o que pode ser explicado por dois factos. O primeiro prende-se com o aumento do fator de utilização das centrais a gás natural, já referido anteriormente. O segundo trata-se
da descida do preço do gás natural, o qual se superpõe ao aumento das licenças RCLE-UE, permitindo
obter um LCOE decrescente ao longo de todo o período em estudo.
Assim, com uma política energética assente numa aposta moderada em centros electroprodutores a
partir de fontes renováveis, estes dois eventos resultam numa redução em 2030, de 6,24€/MWh, no
custo médio de produção de energia elétrica nacional relativamente a 2020.

7.2.2.2. Com taxa de atualização igual a 5%
Relativamente ao custo médio de produção, com taxa de atualização de 5%, é possível verificar um
comportamento distinto nos dois casos estudados (Figura 28).
No panorama gás de Referência, é possível observar um declínio no custo médio de produção até
2022, sendo que a partir desta data existe um aumento até ao final do período em estudo. Sendo o
cenário fóssil, um quadro no qual existe uma forte dependência dos centros termoelétricos, é possível
verificar que o declínio do custo médio de produção até 2022 é explicado através da descida do LCOE
destas tecnologias registado neste mesmo período (2,1€/MWh no caso do gás e 1,9€/MWh no carvão)
derivado do aumento do fator de utilização destas tecnologias. Contudo, após este intervalo, regista-se
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uma subida no LCOE quer dos centros produtores a carvão (9 €/MWh) bem como uma estagnação do
LCOE dos centros produtores a gás natural (consequência do balanço entre o aumento do fator de
utilização e o aumento das licenças RCLE-UE) até iniciar uma subida em 2027, atingindo em 2030 um
valor de LCOE de aproximadamente 82,6€/MWh. Este comportamento dos LCOE dos centros electroprodutores térmicos, aliado com o facto de existir uma diminuição do contributo da Grande Hídrica
(sendo que com i=5%, o LCOE destes centros produtores é cerca de 31% inferior à média do LCOE
dos centros electroprodutores de gás natural neste cenário), explica a subida do custo médio de produção observada no panorama Gás de Referência no intervalo entre 2023 e 2030.
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Figura 28- Evolução do custo médio de produção no cenário Fóssil, a taxa de atualização de 5%
(com e sem efeito da exploração do gás de xisto no preço do gás)
Por outro lado, o panorama do Preço Gás de Xisto revela um decréscimo do custo médio de produção
até 2027 (1,60€/MWh), verificando-se um ligeiro crescimento até ao final do período. O movimento
descendente do custo médio de produção até 2027 está aliado à evolução do LCOE dos centros electroprodutores a gás natural, o qual, neste período verifica uma descida de 7,29€/MWh, originada quer
pelo aumento do fator de utilização quer pelo decréscimo do preço do gás natural analisado no capitulo
0. Contudo, a partir de 2027, existe uma estagnação no LCOE dos centros electroprodutores a gás
natural, motivada pelo aumento dos custos das RCLE-UE. Esta estagnação aliada quer a um aumento
do LCOE dos centros electroprodutores a carvão (5€/MWh), quer a uma diminuição do contributo das
centrais hídricas, origina um ligeiro aumento no custo médio de produção nacional no período de 2027
a 2030 (0,45€/MWh).
Finalmente, destaca-se o facto de, mesmo com uma taxa de atualização menor, uma aposta nos
centros electroprodutores renováveis 25% inferior ao cenário Base aliada ao decréscimo do preço do
gás estudado no subcapítulo 6.3 , representa uma redução no custo médio de produção nacional de
1,38€/MWh comparativamente ao valor de 2020.
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7.2.3.

Cenário Verde

7.2.3.1. Com taxa de atualização igual a 10%
Observando a Figura 29, é possível verificar uma tendência crescente nos dois casos estudados (embora com diferenças quantitativas) na evolução do custo médio de produção no Cenário Verde.
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Figura 29- Evolução do custo médio de produção no cenário Verde, a taxa de atualização de 10%
(com e sem efeito da exploração do gás de xisto no preço do gás)
No caso do Preço Gás de Referência, é possível verificar-se uma subida bastante acentuada, uma vez
que no cenário em questão existe uma forte aposta na instalação de potência de centros produtores de
energia renovável (à exceção da grande hídrica), resultando numa diminuição do fator de utilização dos
centros produtores térmicos. Este facto aliado a uma subida no custo de licenças RCLE-UE, resulta
num aumento dos LCOE dos centros produtores térmicos (5,3€/MWh nos centros produtores a gás
natural e 19,9 €/MWh nos centros produtores a gás natural) ao longo da década.
Contudo, ao analisar o panorama Preço Gás de Xisto, verifica-se um ligeiro decréscimo nos três primeiros anos em análise, ocorrência explicada essencialmente pelo facto de, neste cenário até 2023 a
contribuição dos centros produtores ao abrigo do regime PRE para o mix nacional de produção de
eletricidade subir apenas 1%. Assim sendo, até este ano, os centros produtores a gás natural
representam cerca de 27% do total de energia produzida, o que origina, juntamente com a descida do
preço do gás, num decréscimo do LCOE desta tecnologia de cerca de 2€/MWh.
Porém, após 2023, existe uma inversão na evolução do custo médio de produção nacional, uma vez
que a contribuição dos centros produtores ao abrigo do regime PRE (com um LCOE superior, com
exceção do biogás, à média do CCGT neste cenário, Anexo IV) revela uma tendência crescente, atingindo em 2030 os 36% do mix nacional de produção de eletricidade, o que resulta num aumento quer
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do LCOE dos centros produtores a gás natural, quer do custo médio de produção nacional.
Por fim, importa destacar as diferenças quantitativas observadas na evolução do custo médio de produção nos dois panoramas, isto é, embora quer o panorama de preço de gás de referência quer o do
preço de gás de xisto revelem um comportamento crescente ao longo do período em estudo, o custo
de produção nacional para o ano de 2030 revela-se bastante díspar entre os panoramas estudados.
Assim, mesmo com uma forte aposta nos centros nos centros electroprodutores de energia renovável,
o impacto do exploração do gás de xisto continuaria a ser significativo, uma vez que atenuaria uma
subida no custo de produção de cerca de 4,2€/MWh observada no panorama do preço de gás de Referência, levando a que este aumento se cifrasse em apenas 1,8€/MWh, tal como é possível verificar na
Figura 29.

7.2.3.2. Com taxa de atualização igual a 5%
Observando a Figura 30, é possível verificar o facto do comportamento do cenário verde, assumindo
uma taxa de atualização de 5%, para ambos os casos em análise ser bastante semelhante ao verificado
no subcapítulo anterior.
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Figura 30- Evolução do custo médio de produção no cenário Verde, a taxa de atualização de 5%
(com e sem efeito da exploração do gás de xisto no preço do gás)
Assim, à semelhança do verificado com uma taxa de atualização igual a 10%, o quadro Preço Gás de
Referência revela uma evolução crescente ao longo da década em estudo. Contudo, com a taxa de
atualização de 5%, existe um novo fator determinante para esta evolução além dos referidos no
subcapítulo anterior, a diminuição da contribuição das centrais Grande Hídrica, as quais possuem um
LCOE de 66€/MWh. Assim, com uma maior aposta em fontes de energia com LCOE mais elevados
(nomeadamente a Pequena Hídrica, Fotovoltaica e Biomassa), um crescimento no LCOE das
tecnologias térmicas (derivado da diminuição do seu fator de utilização bem como o aumento das
licenças RCLE-UE) e uma diminuição do contributo das centrais hidroelétricas com potência superior a
10 MW (Grande Hídrica), a o custo médio de produção em 2030, neste panorama, atinge os
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77,69€/MWh.
No quadro do Preço Gás de Xisto, é possível verificar uma ligeira descida no custo médio de produção
(0,13€/MWh) até 2023, período no qual existe uma diminuição de 2€/MWh no LCOE dos centros electroprodutores de gás natural, uma vez que a descida do preço do gás assumida neste quadro supera
quer a subida das licenças RCLE-UE quer a diminuição do fator de utilização. Contudo, tal como verificado para uma taxa de atualização de 10%, a partir de 2023 ocorre uma estagnação deste valor, sendo
que nos último dois anos em análise se verifica uma subida de 1,2€/MWh. Assim, com esta evolução
do LCOE dos centros electroprodutores a gás natural juntamente com os fatores descritos no quadro
Preço Gás Referência(relativos ao aumento da contribuição dos centros electroprodutores a partir de
fontes renováveis), o custo médio de produção sofre uma subida de 1,9% ao longo da década em
estudo.
Ao compararmos os dois quadros apresentados, é possível verificar que mesmo com uma forte aposta
nos centros produtores a partir de fontes de energia renovável, a solução Preço Gás de Xisto, sofre um
aumento no custo de médio de produção de 1,4€/MWh, contrariamente ao aumento verificado no caso
do preço gás de referência se cifra em aproximadamente 3,8€/MWh.

7.2.4.

Impacto do gás de xisto nos três cenários

7.2.4.1. Com taxa de atualização igual a 10%
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Figura 31- Panorama do Preço Gás de Xisto para os três cenários estudados, com i=10%
Analisando o comportamento dos três cenários (Figura 31), considerando o efeito de gás de xisto calculado no subcapítulo 6.3, é possível verificar o facto de ser o cenário Fóssil aquele onde o impacto da
exploração de gás de xisto no custo médio de produção nacional é mais significativo. Este comportamento deve-se à menor aposta em centros electroprodutores a partir de fontes renováveis (à exceção
da Grande Hídrica), o que leva a um aumento quer na contribuição dos centros electroprodutores a gás
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natural para a energia elétrica consumida em território nacional, quer num aumento do fator de utilização deste tipo de centros electroprodutores.
Observando a evolução do custo médio de produção no cenário base, um cenário que prolonga na
década de 2020 a 2030 os investimentos previstos pelo governo até 2020 [91], é possível verificar que
o efeito no preço do gás provocado pelo início da exploração gás de xisto, resulta numa diminuição do
custo médio de produção nacional de cerca de 2,21€/MWh. Caso se considere este valor, aliado ao
consumo previsto pelo autor, este decréscimo do preço do gás natural traduzir-se-ia numa poupança
de 825 milhões de euros, comparativamente a um cenário onde o custo de médio de produção seria
constante ao longo do período em estudo.
Por outro lado, no cenário verde verifica-se uma subida no custo médio de produção, uma vez que o
decréscimo no preço do gás derivado ao início da exploração de gás de xisto será incapaz de travar o
aumento do custo de produção derivado à aposta em fontes de produção com LCOE mais elevados
(biomassa, biogás e fotovoltaico) que resultam ainda numa diminuição do fator de utilização dos centros
produtores a gás resultando num aumento significativo no seu LCOE. Contudo, não é só o aumento de
custo de produção que se destaca no caso do cenário verde, sendo ainda importante destacar a
segurança energética neste cenário. Isto é, neste cenário, os centros produtores térmicos apresentam
fatores de utilização na ordem dos 25%, o que, além de poder colocar em perigo a sustentabilidade
económica destes centros electroprodutores, coloca ainda em causa a segurança de abastecimento
nacional, uma vez que o país estaria exposto à intermitência dos centros produtores a partir de fontes
renováveis. Esta afirmação é suportada pela análise realizada no subcapítulo 6.1.2, onde é possível
verificar que em 2030, 58% da energia elétrica consumida em Portugal seria proveniente de centros
electroprodutores a partir de fontes de energia renovável.
Finalmente, importa analisar o cenário no qual o impacto do gás de xisto no preço do gás se faria sentir
de uma forma mais significativa, isto é, o cenário fóssil, no qual o custo de produção nacional em 2030
seria 6,24€/MWh inferior ao registado no início do período. Seguindo o mesmo raciocínio aplicado para
o cálculo da poupança no cenário Base, neste cenário o valor economizado na produção nacional de
eletricidade cifrar-se-ia em 944 milhões de euros.

7.2.4.2. Com taxa de atualização igual a 5%
Ao analisar o impacto da exploração de gás de xisto nos três cenários analisados considerando a taxa
de atualização igual a 5%(Figura 32), verifica-se um comportamento distinto ao verificado na Figura 31,
uma vez que apenas o cenário Fóssil apresenta uma diminuição no custo de produção relativamente
ao calculado em 2020. Por outro lado, quer o cenário Base, quer o cenário Verde registam em 2030
um custo de produção superior verificado no início do período. Contudo, importa referir que o Cenário
Base apresenta, no período em estudo, um aumento de custo médio de produção de energia eléctrica
de apenas 0,15 €/MWh.
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Figura 32- Panorama do Preço Gás de Xisto para os três cenários estudados, com i=5%
Ao compararmos a Figura 32 e a Figura 33, é possível afirmar que a taxa de atualização é um fator
bastante importante no cálculo do custo médio de produção nacional, uma vez que a diminuição deste
fator é responsável quer pelo aumento expressivo do peso dos custos associados às emissões no
cálculo do LCOE das tecnologias térmicas quer pela diminuição do LCOE da Grande Hídrica comparativamente com as restantes tecnologias.
Estes dois factos são responsáveis pela evolução do custo médio de produção quer do cenário Base
(um aumento de 0,2% , quando com i=10% registou uma descida de 2,17% no período em estudo),
quer do cenário Verde. Neste último cenário, caracterizado pela aposta em centros electroprodutores
a partir de fontes renováveis, observa-se uma subida ligeiramente superior, em termos percentuais
(1,9%) comparativamente com verificada com i=10% (1,7%).
Contudo, no cenário fóssil, verifica-se uma descida no custo médio de produção de 1,5 % ao longo do
período em estudo, demonstrando que caso exista um refreamento na política de energias renováveis
a nível nacional, mesmo com uma taxa de atualização menos atrativa para os investidores, a
exploração deste tipo não convencional de gás natural pode contribuir de uma forma positiva para a
economia nacional.

7.3. Conclusão
Após a análise quer do mix nacional de produção de eletricidade quer do custo médio de produção no
sistema electroprodutor português, é possível concluir que a exploração de gás de xisto pode vir a ter
impacto na economia nacional, contudo, existem essencialmente dois fatores chave para que isso se
verifique.
Em primeiro lugar, a política energética nacional para a década de 2020 a 2030 é um fator que até à
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data permanece em mistério, podendo representar um impacto bastante significativo no estudo desenvolvido nesta dissertação quer a nível técnico quer económico.
A nível técnico destaca-se o facto de, no cenário Verde, os centros electroprodutores a partir de fontes
renováveis (incluindo a Grande Hídrica) serem responsáveis por 64% da energia elétrica produzida em
Portugal, o que pode colocar em risco a segurança energética nacional, uma vez que a produção de
energia elétrica por parte da maioria destas tecnologias está dependente das condições meteorológicas.
Por outro lado, a nível económico, este aumento na contribuição por parte dos centros produtores a
partir de fontes renováveis traduz-se numa diminuição do fator de utilização dos centros produtores
térmicos, reduzindo o seu fator de utilização, o que se traduz num aumento bastante significativo do
LCOE destas tecnologias. De referir ainda que neste aspeto, a evolução tecnológica é outro dos parâmetros a considerar, uma vez que no presente, o LCOE de tecnologias como a fotovoltaica e a biomassa ainda se apresentam bastante superiores às restantes tecnologias. Através da contínua aposta
na inovação, acredita-se que os LCOE destas tecnologias podem atingir valores em linha com os observados nos centros electroprodutores eólicos.
O segundo fator influenciador do impacto do gás de xisto no sistema electroprodutor português tratase da taxa de atualização aplicado ao investimento inicial, uma vez que este valor provoca alterações
significativas no cálculo do LCOE de tecnologias no qual existe um avultado investimento inicial
(exemplo da grande hídrica). A título de exemplo, verificou-se que para taxas de atualização mais
reduzidas (5%) o LCOE desta tecnologia apresenta-se inferior ao verificado nos centros
electroprodutores térmicos. Outro dos parâmetros afetados pela taxa de atualização trata-se da
preponderância para o cálculo do LCOE dos centros electroprodutores térmicos, dos parâmetros
variáveis (custos associados quer ao combustível quer às emissões de carbono). Este efeito foi notório
no panorama fóssil em que a taxa de atualização assumida foi de 5%, no qual estes parâmetros
variáveis representam em média cerca de 74% do LCOE dos centros electroprodutores térmicos ao
longo do período em estudo.
Contudo, ao se estabelecer uma análise, nos três cenários, entre o cenário do Preço Gás Referência,
no qual o preço dos combustíveis fósseis manter-se-ia constante, e o Preço do Gás de Xisto, no qual
se verifica uma descida de 13% no intervalo entre 2020 e 2030, é possível concluir que o início da
exploração deste gás de xisto pode vir a ter um impacto no custo médio de produção nacional,
permitindo poupanças, mesmo num cenário com uma grande aposta nos centros electroprodutores a
partir de fontes renováveis e uma taxa de atualização de 10%, de cerca de 723 milhões de euros.
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Capítulo 8
Conclusão e Trabalhos Futuros
Este capítulo finaliza este trabalho, fazendo uma pequeno resumo sobre a metodologia desenvolvida e
resultados obtidos e apresentando a conclusão do estudo. Finalmente termina-se apontado as
possibilidades de trabalho futuro que surgem no âmbito desta dissertação.

8.1. Conclusão
O crescente aumento do preço de eletricidade na União Europeia aliado à diminuição do mesmo fator
nos Estados Unidos da América tem provocado uma perda de competitividade por parte dos países
membros. Um dos fatores determinantes para a descida abrupta nos preços de energia elétrica nos
Estados Unidos da América trata-se de uma diminuição abrupta do preço do gás natural (16€/MWh no
período entre 2008 e 2013), influenciado pela exploração em massa de tipos não convencionais de gás
natural, nomeadamente o gás de xisto. Devido a este facto o autor considerou importante estudar este
fenómeno ocorrido nos EUA, e realizar um estudo sobre o impacto que este tipo não convencional de
gás teria, a partir de 2020, no custo médio de produção nacional.
Ao analisar o mercado de gás natural em Portugal, foi possível verificar um aumento no preço de importação de gás natural nos últimos 5 anos, bem como na parcela da tarifa referente ao acesso às
redes, aplicável aos centros electroprodutores, o que tem influenciado o LCOE dos centros electroprodutores a gás natural neste período. Por outro lado, foi possível verificar o aumento da percentagem
de gás aprovisionado via mercado spot, contrastando com uma diminuição da contribuição do gás
natural via gasoduto no volume total de gás aprovisionado por Portugal desde 2010.
De entre os fatores condicionantes da exploração de gás de xisto na UE, destacam-se as razões políticas, o regulamento de exploração bem como os desafios tecnológicos da exploração deste tipo não
convencional de gás natural.
Considera-se que os desafios tecnológicos referentes à exploração de gás de xisto, poderão representar a diferença entre o sucesso e o insucesso, da exploração de gás de xisto no seio da UE, uma
vez que, apesar das estimativas de recursos tecnicamente exploráveis se apresentarem bastante animadoras, importa analisar, o início da exploração de gás de xisto na China. Este país, responsável pelo
maior número de reservas de gás de xisto, derivado do facto de cada reservatório apresenta diferentes
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particularidades geológicas, ainda não conseguiu reproduzir o efeito da exploração de gás de xisto na
sua economia. Por outro lado, para que a exploração de gás de xisto atinja o nível comercial, considerase ser necessário dar continuidade ao plano da Comissão Europeia no desenvolvimento das infraestruturas de gás natural, de forma a criar uma rede europeia de gás integrada e eficiente.
No que diz respeito quer à regulamentação das atividades de gás de xisto, quer à posição dos Governos
dos Estados Membros na aposta da exploração deste recurso, verificou-se uma posição heterógena
no seio da UE. Na presente dissertação verificou-se que a recomendação referente à regulamentação
das atividades de exploração de gás de xisto elaborada pela Comissão Europeia, não impõe qualquer
exigência a nível legislativo aos Estados-Membros. Assim, acredita-se que esta recomendação não
solucionará a incerteza com que se deparam os potenciais investidores, contribuindo igualmente para
uma divergência de opiniões quanto à permissão do uso de fraturamento hidráulico pelos Estados
Membros.
No presente estudo, foi ainda possível verificar uma mudança no panorama do mercado de gás natural
europeu, verificando-se uma evolução no mecanismo de preço de gás natural, um aumento no mercado
GNL (sendo expectável que com reintegração da energia nuclear no Japão, este mercado continue a
evoluir de forma positiva), uma maior integração entre preços intrarregionais, assim como uma
congruência entre o preço de gás via GNL e gás via gasoduto. Assim, caso os factos acima representados se prolonguem até 2030, acredita-se que contribuirão de forma positiva no potencial impacto da
exploração de gás de xisto na UE no preço médio de importação de gás natural em Portugal.
Sendo uma previsão de preços de combustíveis fósseis um desafio extremamente desafiante, uma vez
que depende do crescimento económico, das políticas energéticas, do desenvolvimento de novas tecnologias, assim como da estratégia assumida pelos governos locais e, apesar de terem sido aplicados
alguns fatores de depreciação que pretendem refletir as diferenças estudadas entre a UE e os EUA,
concluiu-se que o início da exploração de gás de xisto na UE poderá ter um impacto no preço médio
de importação de gás natural em Portugal. De forma a sustentar esta afirmação, é possível verificar
que aliado ao elevado volume de reservas tecnicamente exploráveis presente no território europeu está
o valor da média ponderada para o preço break-even de exploração de gás de xisto, o qual é inferior
ao preço praticado no mercado europeu nos últimos 3 anos. Por fim, importa destacar, o facto da bibliografia consultada acreditar que o preço break-even diminuirá ao longo do tempo de exploração, tal
como se verificado nos EUA.
Esta descida do preço do gás natural (1,43% anual) no período entre 2020 e 2030, terá um impacto
significativo no LCOE dos centros electroprodutores a gás natural devido à importância da parcela
relativa ao custo de combustível e licenças RCLE-UE no cálculo do LCOE das tecnologias térmicas.
Contudo, conclui-se que o custo médio de produção de energia elétrica nacional depende não só do
preço do gás natural, mas também da política energética e da taxa de atualização assumida.
No que diz respeito à política energética nacional, esta tem seguido a evolução dos restantes países
membros, realizando uma aposta significativa em centros produtores de energia elétrica a partir de
fontes renováveis. Contudo, importa referir o facto de se considerar que relevante ter em conta qual a
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taxa de atualização assumida para o retorno do investimento nestas tecnologias, uma vez que o investimento inicial necessário para a construção destas tecnologias é bastante significativo. Tal como afirmado anteriormente, caso seja assumido uma taxa de atualização de 5%, os centros electroprodutores
a partir de fontes renováveis com maior potência instalada em Portugal (Eólica e Grande Hídrica) apresentam LCOE bastante competitivos relativamente às tecnologias térmicas.
Observando-se os resultados obtidos, é possível verificar que é no cenário Fóssil onde a diminuição do
preço de gás natural tem um impacto mais significativo, uma vez que com uma menor aposta nos
centros electroprodutores a partir de energia renovável, os centros electroprodutores térmicos ganham
preponderância no mix nacional de produção de eletricidade. Este impacto é de destacar uma vez que
mesmo existindo um aumento anual das licenças RCLE-UE de 14%, o custo médio de produção de
energia elétrica apresenta um decréscimo de 6,2€/MWh ao longo do período em estudo (considerando
i=10%).
Por outro lado, o cenário Verde, é ilustrativo do efeito que uma política bastante focada em fontes de
energia renovável (sem ter em conta os seus custos) pode ter na economia de um País, uma vez que
considerando o preço do gás natural constante na década de 2020 a 2030 e uma taxa de atualização
de 10%, existe um aumento no custo médio de produção superior a 4€/MWh. Contudo, mesmo neste
cenário, o início da exploração de gás de xisto atenuaria este acréscimo no custo médio de produção,
cifrando-se este aumento em 1,8€/MWh.
Por fim, no Cenário Base, caracterizado por ser composto por um mix nacional de produção de eletricidade praticamente inalterável ao longo dos anos, demonstra o impacto que o preço do gás natural tem
no custo médio de produção de energia elétrica em Portugal. Assim, caso exista a aposta na exploração
de gás de xisto no seio da UE, e seja assumida uma taxa de atualização de 10%, o preço médio de
produção revela uma tendência decrescente, atingindo os 99,68 €/MWh em 2030 contrastando com a
evolução crescente do quadro com o preço do gás natural constante ao longo do período em estudo.
Desta forma, é possível afirmar que o início da exploração do gás de xisto na UE em 2020 poderá ter
um impacto no sistema electroprodutor português, sendo este impacto mais ou menos significativo
consoante quer a política energética seguida quer a taxa de atualização assumida para investimentos
nos centros electroprodutores.
Por suma, note-se que nesta dissertação foi desenvolvida uma metodologia que permite estimar o impacto quer das políticas energéticas, quer da taxa de atualização assumida para os investimentos, quer
do preço de combustíveis fósseis no custo médio de produção nacional.

8.2. Trabalhos Futuros
Uma vez que se trata de um modelo que apenas aborda o impacto no custo médio de produção nacional, seria interessante desenvolver um modelo no qual fosse tido em conta todas as parcelas da tarifa
elétrica em Portugal, sendo possível portanto obter o impacto quer das políticas energéticas quer dos
preços dos combustíveis fósseis no preço final a pagar pelo consumidor. Neste mesmo modelo, seria
possível ao consumidor final, de acordo com o seu escalão de potência, verificar o impacto que os dois
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fatores acima referidos teriam na sua fatura elétrica. Este modelo poderia ainda ser expandido, no qual
seria possível obter valores para diferentes cenários e para diferentes países, de forma a ser possível
realizar uma comparação da competitividade dos preços de energia elétrica.
Devido ao estado embrionário dos projetos de exploração de gás de xisto na UE, a obtenção de dados
sobre os dados de exploração deste tipo não convencional de gás no seio da UE revelou-se um
processo árduo. Assim, o autor considera que seria interessante repetir o estudo apresentado nesta
dissertação numa data em que os projetos de exploração de gás de xisto já se encontrem numa fase
mais adiantada, nomeadamente na fase de exploração (caso se verifique) a nível comercial, de forma
a poder desenvolver um estudo sobre o impacto da exploração de gás de xisto no custo médio de
produção de energia elétrica nacional com dados verídicos.
Por fim, seria interessante criar uma base de dados global, com toda a informação necessária de forma
a realizar os cálculos obtidos nesta dissertação de uma forma mais clara e objetiva, permitindo a nomeadamente a um investidor interessado em apostar numa indústria de alto consumo energético num
determinado país, desenvolver um estudo sobre a competitividade dos preços da energia elétrica num
horizonte próximo.
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Anexo I

Figura 33-Mapa da Rede de Transporte de Gás Natural [115]
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Anexo II
Tabela 10- Posição dos estados membro relativamente à utilização de fraturamento hidráulico na
exploração de gás de xisto [50]
Posição
Países

Proibido

Permitido

Permitido e licenciamento
atribuído

Alemanha

✓

Áustria
Bélgica
Bulgária
Chipre
Croácia
Dinamarca
Eslováquia
Eslovénia
Espanha
Estónia
Finlândia
França
Grécia
Hungria
Irlanda
Itália
Letónia
Lituânia
Luxemburgo
Malta
Holanda
Polónia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Roménia
Suécia
TOTAL

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

5

3

✓
✓
15
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Figura 34- Evolução do preço de gás nos EUA, Reino Unido e Japão [80] [76]
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Anexo IV
Tabela 11- LCOE dos centros electroprodutores a partir de fontes renováveis (€/MWh)

Tecnologia

Taxa de atualização
5%

10%

Pequena Hídrica

103,487

171,6314

Grande Hídrica

56,168

95,132

Eólica

67,218

100,0482

Fotovoltaica

130,939

190,552

Biomassa

110,871

130,521

Biogás

47,829

61,161

90

91

Taxa de
interesse

Carvão
Gás Natural
Cogeração a Gás Natural
Carvão
Gás Natural
Cogeração a Gás Natural

Tecnologia Térmica
2020
87,02
83,04
88,91
117,67
97,37
102,08

2021
86,69
82,60
89,22
116,19
96,38
102,38

2022
87,20
82,59
89,56
116,04
96,07
102,73

2023
87,91
82,66
89,95
116,12
95,85
103,12

2024
88,87
82,83
90,39
116,48
95,74
103,56

2025
89,85
82,96
90,89
116,70
95,51
104,05

Anos
2026
91,13
83,20
91,46
117,26
95,41
104,62

Carvão
Gás Natural
Cogeração a Gás Natural
Carvão
Gás Natural
Cogeração a Gás Natural

Tecnologia Térmica
2020
87,02
83,04
88,91
117,67
97,37
102,08

2021
86,69
81,83
88,45
116,19
95,62
101,61

2022
87,20
81,07
88,04
116,04
94,55
101,20

2023
87,91
80,39
87,68
116,12
93,58
100,85

2024
88,87
79,83
87,39
116,48
92,73
100,55

2025
89,85
79,23
87,16
116,70
91,78
100,33

Anos
2026
91,13
78,76
87,01
117,26
90,97
100,18

Tabela 13- LCOE (€/MWh) dos centros electroprodutores térmicos no Cenário Base-Preço Gás de Xisto

Taxa de
interesse

Tabela 12- LCOE (€/MWh) dos centros electroprodutores térmicos no Cenário Base-Preço Gás de Referência

5%

10%

5%

10%

2027
92,75
78,43
86,95
118,19
90,32
100,11

2027
92,75
83,57
92,09
118,19
95,46
105,25

2028
94,75
78,24
86,97
119,53
89,83
100,13

2028
94,75
84,08
92,81
119,53
95,67
105,97

2029
97,15
78,22
87,10
121,31
89,51
100,26

2029
97,15
84,75
93,63
121,31
96,04
106,79

2030
100,02
78,38
87,35
123,58
89,39
100,51

2030
100,02
85,58
94,55
123,58
96,59
107,71
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Taxa de
interesse

Carvão
Gás Natural
Cogeração a Gás Natural
Carvão
Gás Natural
Cogeração a Gás Natural

Tecnologia Térmica
2020
87,02
83,04
88,91
117,67
97,37
102,08

2021
85,48
81,92
89,22
114,07
95,28
102,38

2022
84,97
81,35
89,56
112,13
94,04
102,73

2023
84,81
80,93
89,95
110,69
93,02
103,12

2024
85,03
80,68
90,39
109,75
92,24
103,56

2025
85,62
80,59
90,89
109,28
91,65
104,05

Anos
2026
86,59
80,66
91,46
109,29
91,27
104,62

Carvão
Gás Natural
Cogeração a Gás Natural
Carvão
Gás Natural
Cogeração a Gás Natural

Tecnologia Térmica
2020
87,02
83,04
88,91
117,67
97,37
102,08

2021
85,48
81,15
88,45
114,07
94,51
101,61

2022
84,97
79,82
88,04
112,13
92,52
101,20

2023
84,81
78,66
87,68
110,69
90,75
100,85

2024
85,03
77,68
87,39
109,75
89,23
100,55

2025
85,62
76,87
87,16
109,28
87,93
100,33

Anos
2026
86,59
76,22
87,01
109,29
86,83
100,18

Tabela 15- LCOE (€/MWh) dos centros electroprodutores térmicos no Cenário Fóssil-Preço Gás de Xisto

Taxa de
interesse

Tabela 14- LCOE (€/MWh) dos centros electroprodutores térmicos no Cenário Fóssil-Preço Gás de Referência

5%

10%

5%

10%

2027
87,95
75,74
86,95
109,77
85,94
100,11

2027
87,95
80,89
92,09
109,77
91,09
105,25

2028
89,74
75,44
86,97
110,74
85,26
100,13

2028
89,74
81,28
92,81
110,74
91,10
105,97

2029
91,98
75,33
87,10
112,23
84,80
100,26

2029
91,98
81,85
93,63
112,23
91,32
106,79

2030
94,72
75,42
87,35
114,27
84,56
100,51

2030
94,72
82,61
94,55
114,27
91,75
107,71
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Taxa de
interesse

Carvão
Gás Natural
Cogeração a Gás Natural
Carvão
Gás Natural
Cogeração a Gás Natural

Tecnologia Térmica
87,02
83,04
88,91
117,67
97,37
102,08

2020

87,35
82,97
89,22
117,34
96,99
102,38

2021

88,52
83,33
89,56
118,36
97,28
102,73

2022

89,88
83,77
89,95
119,58
97,65
103,12

2023

91,51
84,30
90,39
121,11
98,14
103,56

2024

93,39
84,94
90,89
122,92
98,74
104,05

2025

Anos
95,57
85,69
91,46
125,06
99,47
104,62

2026

Carvão
Gás Natural
Cogeração a Gás Natural
Carvão
Gás Natural
Cogeração a Gás Natural

Tecnologia Térmica
87,02
83,04
88,91
117,67
97,37
102,08

2020

87,35
82,20
88,45
117,34
96,22
101,61

2021

88,52
81,81
88,04
118,36
95,75
101,20

2022

89,88
81,50
87,68
119,58
95,38
100,85

2023

91,51
81,30
87,39
121,11
95,14
100,55

2024

93,39
81,21
87,16
122,92
95,01
100,33

2025

Anos
95,57
81,25
87,01
125,06
95,03
100,18

2026

Tabela 17- LCOE (€/MWh) dos centros electroprodutores térmicos no Cenário Verde-Preço Gás de Xisto

Taxa de
interesse

98,09
81,41
86,95
127,55
95,18
100,11

2027

98,09
86,56
92,09
127,55
100,33
105,25

2027

Tabela 16- LCOE (€/MWh) dos centros electroprodutores térmicos no Cenário Verde-Preço Gás de Referência

5%

10%

5%

10%

100,97
81,73
86,97
130,45
95,51
100,13

2028

100,97
87,57
92,81
130,45
101,35
105,97

2028

104,28
82,21
87,10
133,80
96,01
100,26

2029

104,28
88,73
93,63
133,80
102,53
106,79

2029

108,05
82,87
87,35
137,66
96,71
100,51

2030

108,05
90,07
94,55
137,66
103,91
107,71

2030

