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RESOLUÇÃO Nº 16, DE 24 DE JUNHO DE 2019, que estabelece diretrizes e aperfeiçoamentos de políticas
energéticas voltadas à promoção da livre concorrência no mercado de gás natural, e dá outras providências.

Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997.

Constituição Federal (Art. 177)

Legislação setorial

Lei nº 11.909, de 4 de março de 2009, que dispõe sobre as atividades relativas ao transporte de gás natural, de que
trata o art. 177 da Constituição Federal, bem como sobre as atividades de tratamento, processamento, estocagem,
liquefação, regaseificação e comercialização de gás natural; altera a Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997; e dá
outras providências.



(Produção, escoamento e processamento)

http://epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-369/INFORME%20-
%20Compara%C3%A7%C3%B5es%20de%20Pre%C3%A7os%20de%20G%C3%A1s%20Natural.pdf

http://epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-369/INFORME%20-
http://epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-369/INFORME%20-%20Compara%C3%A7%C3%B5es%20de%20Pre%C3%A7os%20de%20G%C3%A1s%20Natural.pdf


Cenário atual do gás natural no Brasil

✓ Produção (Petrobrás é a grande produtora e operadora) regulada pela Lei n° 9.478/1997.

✓ Escoamento da produção, processamento e transporte regulados pela Lei nº 11.909/2009.

✓ Petrobrás é a grande escoadora e processadora.

✓ O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e a Petrobras celebraram Termo de
Compromisso de Cessação (TCC) no dia 8 de julho de 2019.

✓ Pelo TCC, a Petrobrás deve sair das atividades de transporte (monopólio natural).

✓ A Lei nº 11.909/2009 garante razoavelmente o livre acesso aos gasodutos de transporte (regime
de concessão).

✓ A Lei nº 11.909/2009 não garante o livre acesso aos gasodutos de escoamento da produção e às
unidades de processamento de gás natural.



Cenário atual do gás natural no Brasil

✓ Já foram privatizadas – venda de 90% das ações – a NTS: US$ 5,2 bilhões (Consórcio liderado pela
Brookfield) e TAG: US$ 8,6 bilhões (Consórcio liderado pela Engie)).

✓ Operação continua com a Petrobrás (Transpetro).

✓ O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e a Petrobras celebraram Termo de
Compromisso de Cessação (TCC) no dia 8 de julho de 2019.

✓ Pelo TCC, a Petrobras se compromete a vender as transportadoras Nova Transportadora do
Sudeste (NTS, com participação da Petrobras de 10%), Transportadora Associada de Gás (TAG,
com participação da Petrobras de 10%) e Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG,
com participação da Petrobras de 51%). A

✓ estatal também deverá alienar sua participação acionária indireta em companhias distribuidoras,
seja alienando suas ações na Gaspetro, seja buscando a alienação da participação da Gaspetro nas
companhias distribuidoras.



Fonte: ANP

Produção



Fonte: ANP

Operação



Em 2018, a Petrobrás produziu, no Brasil, 834,9 milhões
de óleo equivalente. Como o custo dos produtos e
serviços vendidos foi de US$ 28,968 bilhões, o custo dos
produtos e serviços vendidos foi de US$ 34,696 por
barril.

Custo de E&P da Petrobrás em 2018

A Petrobrás e outras petrolíferas são extremamente rentáveis. A participação
governamental no Brasil é baixíssima.



Escoamento



Processamento



Há capacidade ociosa em algumas unidades de processamento



Em audiência pública na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, o diretor-geral da 

ANP, Décio Oddone, afirmou que a abertura do mercado de gás tocada pelo governo não pode produzir 

monopólios privados no transporte de gás. (?)
Fonte: https://epbr.com.br/nao-pode-haver-monopolio-privado-no-gas-diz-decio-oddone/. Acesso em 10 de julho de 2019.

✓ NTS: US$ 5,2 bilhões (Consórcio liderado pela
Brookfield)

✓ TAG: US$ 8,6 bilhões (Consórcio liderado pela
Engie)

✓ Operação continua com a Petrobrás (Transpetro)

✓ TBG: ?

✓ Gaspetro: ?

✓ Esses bilhões de dólares, mais encargos
financeiros, pagos pelos compradores eliminam
qualquer possibilidade de redução da tarifa de
transporte de gás natural no Brasil.

TBG

TAG

TAG

NTS

Transporte

https://epbr.com.br/nao-pode-haver-monopolio-privado-no-gas-diz-decio-oddone/


(Transpetro)



✓ Em 2018, a receita de serviços da TAG foi de R$ 4,943 bilhões e o custo dos serviços prestados (Transpetro) foi de

apenas R$ 1,098 bilhão. Em 2017, a receita foi de R$ 4,590 bilhões e o custo apenas R$ 929 milhões.

✓ Como a ANP permite uma diferença tão grande entre as receitas e os custos de um monopólio natural?

✓ Os compradores vão ter que recuperar os US$ 8,6 bilhões investidos mais os encargos financeiros referentes ao

empréstimo de R$ 22 bilhões nas tarifas cobradas.

✓ As receitas são asseguradas por contratos ship or pay, na qual a carregadora, que será principalmente a própria

Petrobrás, obriga-se a pagar pela capacidade de transporte contratada, independentemente do volume

transportado.

✓ Capitalismo sem risco arcado pela sociedade brasileira.



WTI/Gás russo = 11,38/4,92 = 2,32 

Petrobrás, 2018









http://epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-369/INFORME%20-
%20Compara%C3%A7%C3%B5es%20de%20Pre%C3%A7os%20de%20G%C3%A1s%20Natural.pdf

Distribuição

http://epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-369/INFORME%20-
http://epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-369/INFORME%20-%20Compara%C3%A7%C3%B5es%20de%20Pre%C3%A7os%20de%20G%C3%A1s%20Natural.pdf


http://epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-369/INFORME%20-
%20Compara%C3%A7%C3%B5es%20de%20Pre%C3%A7os%20de%20G%C3%A1s%20Natural.pdf

Tributos

http://epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-369/INFORME%20-
http://epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-369/INFORME%20-%20Compara%C3%A7%C3%B5es%20de%20Pre%C3%A7os%20de%20G%C3%A1s%20Natural.pdf




Fonte: ABIVIDRO

71% do gás importado pela União 
Europeia: Rússia e Noruega



Principais produtores de gás natural



Principais exportadores de gás natural

https://www.norskpetroleum.no/en/production-and-exports/exports-of-oil-and-gas/



Rede de dutos dos Estados Unidos



Rede de gasodutos que chegam à Europa

https://www.cleanenergywire.org/factsheets/gas-pipeline-nord-stream-2-links-germany-russia-splits-europe

https://www.cleanenergywire.org/factsheets/gas-pipeline-nord-stream-2-links-germany-russia-splits-europe


Perspectivas da regulação do gás natural no Brasil

▪ Aprovação de uma “nova lei do gás”: autorização em vez de concessão, aprimorar o acesso aos
gasodutos de transporte, permitir o acesso aos gasodutos de escoamento e unidades de
processamento de gás natural são boas medidas.

▪ Projeto de Lei nº 6.407, de 2013, em tramitação na Câmara dos Deputados

▪ O foco na privatização de atividades da Petrobrás é inadequado.

▪ A estatal precisa ser regulada e controlada, em vez de privatizada.

▪ Na produção, o monopólio já acabou em 1997.

▪ O transporte por gasodutos é um monopólio natural.

▪ As visões do MME, ANP, Cade e Petrobrás, assim como as privatizações do transporte, são
equivocadas.

▪ Elimina-se qualquer possibilidade de redução de tarifas.



Perspectivas da regulação do gás natural no Brasil

▪ Resoluções da ANP que aumentam a transparência são importantes, mas não resolvem
o problema.

▪ Ausência de regulação na produção e dos monopólios naturais (transporte).

▪ A Petrobrás é uma empresa de baixos custos de produção, transporte e refino; a estatal
poderia ser o caminho para a redução dos preços.

▪ A realidade brasileira é completamente diferente da dos Estados Unidos.

▪ Os modelos estatais da Noruega e da Rússia são mais compatíveis com a realidade
brasileira.

▪ Esses países entregam gás na Europa na faixa de US$ 5/MMBtu.

▪ O monopólio estatal deve ser exercido com foco no interesse público.



Búzios

Lula

Libra

Lula, Búzios e Libra têm
mais de 30 bilhões de
barris recuperáveis.

Só o campo de Lula esta
produzindo mais de 1
milhão de barris de petróleo
equivalente por dia.

Campos e blocos no Pré-Sal

Fonte: ANP



Fonte: ANP
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Segundo o Presidente da Petrobrás, Sr. Roberto Castello Branco, “A grande joia da Petrobras é o expertise em 
exploração e produção”. (Falso)

Fonte: https://oglobo.globo.com/economia/presidente-da-petrobras-nega-que-br-vai-avaliar-compra-de-refinarias-23649604. Acesso em 10 de julho de 2019.

✓A Petrobrás tem “expertise” em refino, transporte e distribuição também. A “joia” depende da cotação 

internacional do petróleo.

Brent: US$ 
71,04 por barril

Brent: US$ 
54,27 por barril

https://oglobo.globo.com/economia/presidente-da-petrobras-nega-que-br-vai-avaliar-compra-de-refinarias-23649604


✓ O Brasil, com a descoberta da província petrolífera do Pré-Sal, tem oportunidade de se tornar
autossuficiente tanto em petróleo quanto em derivados. O custo de extração da Petrobrás nessa
província já é inferior a US$ 7 por barril. O preço mínimo do petróleo para viabilização dos projetos do
Pré-Sal (breakeven ou preço de equilíbrio), que era de US$ 43 por barril no portfólio da estatal, já é
inferior a US$ 30 por barril [1]. Quando se considera o custo médio total de produção de todos os campos
situados na plataforma continental brasileira, de forma a remunerar todos os agentes econômicos
envolvidos na atividade, chega-se ao preço de equilíbrio de US$ 40 por barril.

✓ O custo total de produção somado ao custo médio de refino (fixo e variável), de US$ 4 por barril, valor
conservador em relação ao custo informado de US$ 2,5 por barril [2], totaliza US$ 44 por barril.
Utilizando-se uma taxa de câmbio de R$ 4,0 por Dólar dos Estados Unidos (US$) e considerando-se que
um barril tem 158,98 litros, o custo médio de produção do óleo diesel, por exemplo, é de R$ 1,11 por
litro.

✓ Assim sendo, não é razoável que a Petrobrás pratique a política de preço de paridade de importação [3],
que faz com que a estatal venda para as distribuidoras um litro de óleo diesel S10 por R$ 2,32, em média
e a título de exemplo, no dia 15 de maio de 2019 [4]. Esse valor representa uma margem de lucro
operacional bruto de 109%.

Margem de lucro operacional bruto de 109%



Conclusões

▪ Falta de uma política pública com foco no interesse público

▪ Ausência de regulação por custos de monopólios naturais e
regionais

▪ O problema nunca foi a Petrobrás; a estatal é solução

▪ O grave problema do Brasil é a falta de transparência e de regulação
do monopólio estatal



Conclusões

▪ Lucros empresariais muito altos com o Pré-Sal

▪ É importante tributar a renda ou a exportação quando o preço estiver alto

▪ Possibilitar a redução de Pis, Cofins e Cide para garantir investimentos em refino
e na necessidade de importação

▪ Criar um fundo de estabilização e redução de preços

▪ O refino e a autossuficiência são fundamentais para o Brasil

▪ Medidas do Poder Executivo de subvenção e redução de tributos para garantir
altos lucros empresariais não atendem ao interesse público



▪ A flexibilidade e abrangência das deduções previstas na Lei nº 13.586, de 2017, poderá
gerar uma grande perda de arrecadação de IRPJ e outros tributos federais.

▪ A perda de recursos dos Estados e Municípios pode ser de R$ 338 bilhões e a da União
pode ser de R$ 662 bilhões, apenas pelo fato de os royalties serem deduzidos da base
de cálculo do IRPJ.

▪ No caso da Região Nordeste, a produção da província do Pré-Sal, sob o regime de
partilha de produção, poderá significar uma perda de receitas de R$ 141,4 bilhões
decorrentes da ausência de repasses do IRPJ.

▪ A tão celebrada descoberta do Pré-Sal pode significar um empobrecimento dos Estados
e Municípios do Nordeste.

▪ É importante ressaltar que, nessa Região, vivem mais de 8 milhões de brasileiros abaixo
da linha de pobreza extrema.

Conclusões





20 MWh/3,412 = 5,86 MMBTU



https://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=russian-natural-gas&months=12

https://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=russian-natural-gas&months=12







