
  

 
 
 

 

 
 

O gás está fluindo no contrato de 10 anos de Operação e Manutenção da Enerflex para a Unidade de 
Tratamento de Gás Natural da Alvopetro no Brasil 

 
A Enerflex tem o prazer de anunciar que o contrato de 10 anos de Operação e Manutenção (BOOM) 
para a planta de tratamento de gás natural da Alvopetro Energy (“Alvopetro”) está totalmente 
comissionado e entregando gás natural ao Mercado local.   
 
No fim de 2018, a Enerflex obteve o contrato de 10 anos (BOOM) para a unidade de tratamento de gás 
natural da Alvopetro na Bahia, na região Nordeste do Brasil. Esta unidade é parte do projeto Caburé, 
que é o resultado de um contrato convencional de desenvolvimento e venda de gás natural upstream, 
junto com uma solução comercial de gás natural que inclui ativos midstream altamente estratégicos. 
 
A Enerflex projetou, desenhou, fabricou e construiu as instalações de tratamento de gás natural, que 
consiste em uma planta de refrigeração mecânica que, juntamente com o duto de transferência de 11 
quilômetros da Alvopetro, oferece capacidade de até 17.6 MMCFPD (500,000 m3/d). 
 
Esta instalação é a primeira 100% independente de tratamento no Brasil, capaz de fornecer gás natural 
com especificação de vendas. Comparado ao óleo combustível, este gás natural de queima mais limpa 
gera uma redução de 53% na emissão de gases de efeito estufa para geração de energia elétrica. Como 
benefício adicional, o gás natural tem preço atraente e ajuda a reter e estimular a atividade industrial no 
Estado da Bahia.   
 
Em maio de 2020, o projeto foi totalmente comissionado com entrega comercial começando no início 
de julho, e aumentou rapidamente para sua taxa de entrega diária planejada de 10.6 MMCFPD (300,000 
m3/d).  
 
Mesmo em meio à pandemia do COVID-19, com os times enfrentando ambientes desafiadores, os 
funcionários da Enerflex aceitaram o desafio e demonstraram seu trabalho árduo e perseverança para 
ajudar a Alvopetro a atingir seu marco. Concluindo o comissionamento deste projeto e, até o momento, 
sem incidentes, este é apenas mais um exemplo de como a Enerflex cumpre sua promessa aos clientes 
com a segurança sempre em mente.  
 
A Alvopetro é a primeira empresa independente com capacidade de processar gás natural de acordo 
com especificações de venda, e vender esse gás para uma distribuidora local. Sendo a primeira do tipo 
no Brasil, a Enerflex tem orgulho de fazer parte deste projeto e está entusiasmada com o futuro da 
Alvopetro, cuja visão é se tornar uma operadora líder independente de upstream e midstream no Brasil. 
A Enerflex compartilha da visão da Alvopetro de desbloquear o potencial de gás natural onshore no 
Estado da Bahia, e se esforça para continuar desenvolvendo seus projetos de gás natural em Caburé e 
Gomo, assim como a construção de ativos de infraestrutura estratégica.  
 


