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Resumo: 

O gás natural é um recurso energético que possui uma extensa cadeia de valor, cujas eta-

pas são regidas por modelos regulatórios específicos para cada processo e tais modelos se 

diferem entre os países, sendo definidos de acordo com a legislação e as necessidades de 

cada nação. Em vista disso, este estudo tem como objetivo reunir e comparar os modelos 

regulatórios vigentes para a etapa de distribuição de gás canalizado em países seleciona-

dos (Brasil, Argentina, Estados Unidos e União Europeia), abordando e analisando sobre as 

diferenças entre os modelos destes países e suas principais características. Assim, pode-se 

discutir sobre quais aspectos poderiam ser incorporados ao modelo brasileiro, de modo a 

promover a expansão do mercado de gás nacional.
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1. INTRODUÇÃO

Com o aumento da participação do gás na-
tural na matriz energética mundial, diversos 
países passaram a discutir sobre formas de de-
senvolver seus mercados gasíferos nacionais. 
Assim, surgiu a necessidade de definir mode-
los regulatórios específicos para as etapas da 
cadeia de valor deste insumo. 

A presença de tais modelos aumenta a con-
fiabilidade jurídica, torna o país mais atrativo 
para novos investimentos, estimulando assim 
a consolidação de mercados de gás mais sóli-
dos, competitivos, transparentes e eficientes. 
No caso das atividades da etapa de distribui-
ção, um modelo regulatório torna-se ainda 
mais necessário por tratar-se de um monopó-
lio natural, sendo indispensável que o governo 
estabeleça regulações específicas para evitar 
que haja abuso de poder de mercado e prá-
ticas inadequadas pela empresa responsável. 

A maturidade estrutural destes modelos regu-
latórios está diretamente relacionada ao nível 
de desenvolvimento da indústria de gasífera de 
cada país, pois países de mercado de gás pou-
co desenvolvido apresentam características e 
necessidades distintas de países com mercado 
em desenvolvimento ou consolidado. Assim, 
as estruturas regulatórias são específicas para 
cada fase da cadeia de valor do gás natural no 
mundo, o que possibilita que países com me-
nor nível de maturidade regulatória possam 
aprender algumas lições com os mais maduros. 

Desse modo, este estudo selecionou países e 
um bloco econômico com mercados de gás 
em diferentes estágios de desenvolvimen-
to: Brasil, Argentina, Estados Unidos (EUA) e 
União Europeia (UE). Por meio de análise com-
parativa e revisão bibliográfica dos modelos 

regulatórios voltados à distribuição de gás ca-

nalizado em vigência nos países selecionados, 

o estudo visa abordar sobre quais caracterís-

ticas poderiam ser incorporadas à regulação 

brasileira de distribuição em prol do desenvol-

vimento do mercado de gás nacional.

2. MODELO REGULATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS 
NO BRASIL  

O mercado de gás natural brasileiro apresen-

tou crescimento lento ao longo de sua história 

e ainda se mostra com baixo nível de maturi-

dade quando comparado com outros países 

emergentes, como a Argentina (FGV, 2019). 

Um dos principais fatores que explicam o cres-

cimento relativamente lento do mercado é o 

preço do gás. Segundo o Ministério de Minas 

e Energia (MME) e a Empresa de Planejamento 

Energético (EPE), em dezembro de 2019, o 

preço médio do gás para consumidores indus-

triais de consumo médio de 20 mil m³/dia, era 

de USD 15,20/MMBtu (EPE, 2020), enquanto 

que nos Estados Unidos o preço para estes 

consumidores era de USD 2,22/MMBtu (EIA, 

2021). Atualmente, a malha de distribuição 

brasileira de gás natural possui 36.429 km de 

gasodutos (EPE, 2020), que são operados por 

27 distribuidoras de gás local (ABRACE, 2016).

A Constituição Federal (Brasil, 1988) define 

que aos Estados cabe explorar diretamen-

te ou mediante concessão os serviços locais 

de gás canalizado, além da responsabilidade 

de legislar, fiscalizar e regular estes serviços. 

Contudo, o Art. 25 da CF não define o con-

ceito de “serviços de gás canalizado”, o que 

gera interpretações distintas do termo, que 

por sua vez dificultam a plena compreensão e 

estabelecimento dos limites regulatórios entre 
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as esferas federal e estadual, principalmente 

para as atividades de transporte, distribuição 

e comercialização de gás (FGV, 2018). 

Os estados podem escolher seguir o mode-

lo de agência reguladora ou de secretaria de 

governo para órgão regulador das atividades 

de distribuição, além de haver o modelo de 

prestação de serviço por companhia privada, 

sociedade de economia mista ou empresa pú-

blica. Devido as heterogeneidades entre os 

estados es as regiões do país, suas caracterís-

ticas e necessidades são muito específicas e 

fazem com que os modelos regulatórios tam-

bém sejam distintos entre si. Assim, há dife-

renças entre diversos aspectos como valor e 

tipos de tarifas cobradas, prazos, forma de co-

municação com o consumidor, direitos e deve-

res das distribuidoras e dos usuários, cláusulas 

contratuais, entre outros (FGV, 2019). Oliveira 

(2009), afirma que a adoção do modelo de 

agências reguladoras pelo Brasil foi fortemen-

te influenciada pelo modelo organizacional 

utilizado nos Estados Unidos, cujo principal 

objetivo é promover a correção de falhas de 

mercado via especialização da atuação estatal 

e assim proporcionar maior autonomia em re-

lação ao poder Executivo. 

As agências reguladoras possuem atribuições 

básicas comuns, dentre as quais destacam-se: 

normalizar e fiscalizar a prestação dos serviços, 

ajustar tarifas, garantir que os aspectos defini-

dos no contrato de concessão sejam sempre 

cumpridos (BRITO et al., 2020). Já no modelo 

de secretarias de governo, o estado define suas 

próprias atribuições para o serviço de distribui-

ção, a sociedade e as distribuidoras, os direitos 

e deveres de cada agente, suas características 

institucionais (nome, número de funcionários, 

divisão de cargos e setores, etc.), aspectos tari-

fários no geral e todas as demais questões ne-

cessárias a manutenção de um serviço de qua-

lidade e, além disso, é possível que um estado 

decida incorporar a regulação das atividades 

de distribuição de gás canalizado a uma secre-

taria já existente em sua estrutura administrati-

va, adequando as normas vigentes a incorpora-

ção da regulação destes serviços. 

Quanto a natureza do prestador de serviço, 

até o momento, somente os estados de São 

Paulo e Rio de Janeiro possuem companhias 

privadas no controle da prestação de serviços 

referentes ao gás canalizado. Os demais esta-

dos têm sociedade de economia mista regi-

do pelo Poder Concedente, de modo que o 

estado age como Poder Concedente, agente 

regulador e coordenador da empresa distri-

buidora (FGV, 2018). 

O Comitê de Promoção da Concorrência no 

Mercado de Gás Natural do Brasil (2019) afirma 

que das 27 distribuidoras de gás atuantes no 

mercado brasileiro, 20 têm a Petrobras como 

sócia minoritária, 1 é controlada pela empre-

sa, 9 têm a Mitsui como sócia minoritária e 7 

têm a CS Participações. Portanto, nota-se que 

a Petrobras possui maior poder de mercado 

em comparação com as médias e pequenas 

empresas (monopólio natural), o que dificul-

ta a abertura e o crescimento do mercado 

nacional. Em vista disto, a Petrobras assinou 

no ano de 2019 um contrato com o Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (CADE) 

no qual se comprometeu a retirar-se das ati-

vidades de distribuição até o ano de 2021 

(BNDES, 2020).

Na esfera contratual, tais serviços são defini-

dos por meio de contrato concessão, sendo 

estes geralmente de longo prazo. Estes con-

tratos estabelecem características fundamen-
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tais à prestação de serviços, como: os deveres 

das distribuidoras em relação aos usuários fi-

nais, normas de consumo a serem cumpridas 

pelos consumidores (pagamento da tarifa para 

uso do sistema de distribuição (TUSD)), entre 

outros aspectos. 

3. MODELO REGULATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS 
DA ARGENTINA

A indústria de petróleo e gás argentina é con-

solidada, possuindo mais de cem anos de 

atividades de exploração e produção destes 

hidrocarbonetos, sendo a Argentina um dos 

maiores produtores de gás natural da América 

Latina. O modelo regulatório que abrange esta 

indústria sofreu diversas alterações ao longo 

desses anos, com o intuito de aprimorar-se de 

acordo com as necessidades e as situações 

político-econômicas do país (EPE, 2020).

Na década de 1990, a privatização das empre-

sas estatais Gas del Estado (GDE) e Yacimentos 

Petrolíferos Fiscales (YPF) impactou fortemen-

te a indústria gasífera do país e este proces-

so de privatização foi consequência da Lei nº 

24.076/1992, também conhecida como marco 

regulatório da indústria de gás ou Lei do Gás 

Natural. Esta lei estabeleceu que a partir de sua 

criação, as atividades de transporte e distribui-

ção de gás natural passariam a ser reguladas 

por ela, enquanto a produção, captação e o 

tratamento continuariam sendo regidos pela 

Lei nº 17.319/1967, conhecida como Lei dos 

Hidrocarbonetos (Argentina, 1992). Somado a 

isso, a Lei nº 24.076/1992 definiu importantes 

aspectos referentes ao setor de distribuição 

como: a classificação da distribuição como 

serviço público nacional, o incentivo à aber-

tura do acesso à distribuição para terceiros e 

a imposição de restrições à integração vertical 

entre produtores, armazenadores, transporta-

dores, distribuidores e comercializadores de 

gás natural (ANP, 2004). Além disso, a referi-

da lei acarretou na criação da Ente Nacional 

Regulador del Gas (ENARGAS), órgão regu-

lador do âmbito da Secretaria de Energia do 

Ministério de Economia da Nação cujas atri-

buições eram fiscalizar, controlar, regular, su-

pervisionar e solucionar questões referentes 

ao transporte e a distribuição de gás natural 

(ENARGAS, 2020). 

O governo federal e as províncias são res-

ponsáveis pelas concessões de distribuição. 

Em 2015, foi implementada a tarifa social de 

gás para a etapa de distribuição, que garante 

acesso ao serviço de gás canalizado a preços 

diferenciados para pessoas em situação de 

vulnerabilidade (como pessoas aposentadas 

e de trabalhadores com renda de até dois 

salários mínimos). Atualmente, o país possui 

uma boa malha de gasodutos em seu territó-

rio, através da qual conectam-se os campos 

produtores aos principais mercados locais e 

internacionais. Sua rede de gasodutos e seus 

ramais de distribuição tem cerca de 146.000 

km de extensão, operados por companhias 

de distribuição privadas com atuação regional 

(EPE, 2020).

A construção do modelo regulatório vigente 

impactou na abertura do mercado e na am-

pliação da rede de distribuição pelo territó-

rio argentino. Porém, apesar de possuir um 

modelo regulatório sólido e um mercado de 

gás maduro, a Argentina busca continuar me-

lhorando sua legislação da indústria de óleo 

e gás, especialmente em relação a questões 

de transparência para o consumidor sobre o 

mercado livre. 
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4. MODELO REGULATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS 
DOS ESTADOS UNIDOS

Atualmente, é o maior produtor e consumidor 
de gás natural do mundo, seu mercado gasífe-
ro é considerado maduro, sólido e bem-sucedi-
do. Além disso, apresenta mais de 4,8 milhões 
de quilômetros de gasodutos de transporte 
e distribuição (EIA, 2020). Desse modo, seus 
modelos operacionais, estruturais, logísticos, 
regulatórios e econômicos tornaram-se refe-
rência para a construção dos mercados de gás 
de diversos países, incluindo o Brasil.

A regulação norte-americana das etapas da ca-
deia de valor do gás foi modificada ao longo dos 
anos, devido a evolução da indústria, ao cresci-
mento da demanda pelo insumo e mudanças 
dos cenários econômicos e políticos do país. 
Durante o século XX, a rede de gasodutos am-
pliou-se por diversos estados, o que gerou pro-
blemas referentes aos serviços de distribuição 
de gás devido à ausência de regulação própria 
para estes serviços. Com isso, ocorreram diver-
sos debates durante décadas, tanto na esfera 
federal quanto na estadual visando atingir um 
consenso sobre a legislação da indústria de gás. 

O pioneirismo do modelo de agências regu-
ladoras é um aspecto de grande destaque 
do histórico regulatório norte-americano. As 
agências foram fundamentais para o cres-
cimento da indústria de óleo e gás no país. 
Matos et al (2005) afirmam que nesta indús-
tria, pode-se destacar as seguintes agências: 
United States Geological Survey (USGS), 
Department of Energy (DOE), Federal Energy 
Regulatory Commission (FERC) e a Energy 
Eficiency and Renewable Energy (EERE).

De acordo com o modelo regulatório atualmen-
te vigente, a regulação de gasodutos e empre-

sas que realizam distribuição de gás natural é 
atribuição de comissões de serviços públicos 
estaduais, cujas responsabilidades incluem mo-
nitoramento de taxas, construções das redes 
de distribuição e garantia da manutenção da 
qualidade da prestação dos serviços e da oferta 

aos usuários finais (Costa e Araújo, 2018a). 

5. MODELO REGULATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS 
DA UNIÃO EUROPEIA

O modelo regulatório para as atividades da 

cadeia do gás natural na União Europeia foi 

construído de maneira complexa, pelo fato de 

se tratar de um bloco econômico composto 

por países com diferentes níveis de desenvol-

vimento de mercado de gás, que possuem par-

ticularidades institucionais e políticas distintas 

entre si. Assim, os países gradativamente ade-

quaram-se as suas diferenças, com o objetivo 

de equilibrar as disparidades e possibilitar a 

integração energética do bloco europeu. 

O mercado de gás do bloco possui caracte-

rísticas bem distintas em relação aos modelos 

dos países analisados anteriormente. A regu-

lação vigente é regida pela Diretiva do Gás 
2009/73/CE em conjunto com regulações as-
sociadas (BARNES, 2020). Tal diretiva se fez 
necessária em decorrência de algumas falhas 

detectadas por estudos no âmbito da eficiên-
cia de competitividade de mercado, e seus 
principais intuitos são incentivar a separação 

de propriedade e delimitar o poder de ação 
das empresas nas diversas etapas que consti-
tuem a cadeia do gás. Segundo a ANP (2018), 
em relação às atividades de distribuição de 
gás a diretiva possui aspectos de separação 

administrativa, do poder de decisão efetivo e 

do programa de conformidade. 
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A separação administrativa refere-se à ausên-

cia de compartilhamento e/ou trocas de ações, 

fundos ou funcionários entre as distribuido-

ras e empresas que constituem o seu grupo 

de acionistas. Já o poder de decisão efetivo 

determina que as empresas de distribuição 

possuem autonomia para tomar decisões refe-

rentes as suas próprias ações e sobre os seus 

ativos. No caso do programa de conformida-

de, trata-se de uma necessidade para todas as 

distribuidoras individualmente, pois inclui um 

conjunto de regras daquela empresa que vi-

sam monitorar o comportamento de todos os 

seus membros (ANP, 2018).

Apesar de possuir mercado de gás natural 

desenvolvido e com regulação consolidada, 

o bloco tem preocupações quanto à integra-

ção energética e à competitividade entre os 

mercados. Por este motivo, o bloco continua 

analisando os comportamentos e as necessi-

dades de seus mercados, visando atingir obje-

tivos econômicos, ambientais e institucionais 

do bloco em relação ao gás canalizado através 

do aperfeiçoamento de seu modelo regulató-

rio voltado ao gás.

6. COMPARAÇÃO ENTRE OS MODELOS ANALISADOS E 
LIÇÕES APRENDIDAS

Ao comparar os modelos dos países escolhi-

dos, é possível identificar os pontos positivos 

e negativos, quais lições foram aprendidas ao 

longo do desenvolvimento de seus merca-

dos de gás e como tais lições contribuíram na 

construção de seus modelos. Além disso, no-

ta-se a capacidade de adaptação de cada país 

às adversidades e às mudanças das realidades 

político-econômicas e como tais fatos impli-

cam na necessidade de atualização dos mo-

delos regulatórios para que não haja impacto 

negativo no mercado gasífero.

Em relação ao Brasil, é evidente que a necessi-

dade de melhorias no âmbito regulatório para 

que assim sejam atingidos os níveis de desen-

volvimento e competitividade de mercado de-

sejados para o mercado de gás. A existência 

de lacunas regulatórias, conflitos de interes-

se entre o Estado e os agentes do mercado, 

elevado grau de heterogeneidade entre os 

estados, disparidade de forças entre as distri-

buidoras, existência de uma cadeia altamente 

verticalizada, entre outros aspectos, permitem 

compreender a lentidão do desenvolvimento 

do mercado brasileiro de gás. A experiência 

dos países analisados pode contribuir com a 

resolução de alguns destes aspectos, por isso 

estudos como este são importantes. 

O modelo argentino mostra que um arcabou-

ço regulatório denso pode causar divergências 

entre os âmbitos federal, provincial e municipal, 

de modo que pode dificultar o alinhamento de 

metas e objetivos para a evolução do merca-

do, lição que deve ser observada com atenção 

pelo Brasil e demais países. Atualmente, o país 

busca formas mais sustentáveis de exploração 

e produção de gás, sendo um objetivo do go-

verno tornar o país em um grande exportador 

de gás (EPE, 2020).

Quanto ao modelo dos Estado Unidos, obser-

va-se que a solução das barreiras e dos confli-

tos regulatórios existentes no passado devido 

a distribuição e outros aspectos, ocasionou o 

aumento da competitividade do mercado e 

tornou o país mais atrativo à novos investi-

mentos. Mesmo sendo uma potência ener-

gética de gás natural, o histórico regulatório 

do país alerta para o fato de que o aumento 

de competitividade de mercado pode gerar 
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riscos devido à produção desordenada de 
combustíveis. Portanto, é fundamental que 
os modelos regulatórios incluam estratégias 
referentes ao desenvolvimento controlado da 
produção e de todas as demais etapas da ca-
deia. Com isso, pode-se evitar incidentes de-
correntes de alta oferta em períodos de bai-
xa demanda, conforme observado em 2020 
através da crise de estocagem de petróleo 
nos EUA, em consequência da pandemia e 
do isolamento social.

O modelo regulatório da União Europeia mos-

tra que é possível alinhar o máximo possível 

as necessidades e as pretensões em meio a 

heterogeneidades (econômicas, sociais, po-

líticas, entre outras), desde que haja esforço 

coletivo para tal. Os resultados atingidos pelo 

bloco evidenciam bons resultados referentes 

à integração energética, mas ainda há neces-

sidade de ampliar a competitividade e igual-

dade das condições de venda no mercado de 

gás. Como lições, o Brasil poderia adotar as 3 

medidas da Diretiva Europeia 2009/73/CE re-

ferentes à distribuição (separação administra-

tiva, poder de decisão efetivo e programa de 

conformidade) com o intuito de impulsionar a 

desverticalização dos setores de transporte e 

distribuição de gás natural.

Desse modo, é possível sistematizar a análise 

comparativa entre os modelos abordados nes-

te estudo, por meio da elaboração de uma ta-

bela-resumo. Para isso, foram considerados os 

seguintes critérios: país/bloco de países, o sis-

tema tarifário em vigência atualmente, como 

é a integração vertical em cada país, qual a 

natureza do capital social das CDLs, quais as 

atividades das CDLs e qual é a situação do 

consumidor livre de gás.

Portanto, elaborou-se a seguinte tabela: 

País/ 
Bloco

Sistema Tarifário Integração Vertical
Capital Social das 

CDLs
Atividade das CDLs Consumidor Livre

Brasil

Predominância 
do modelo 
Cost plus, com 
revisões tarifárias 
anuais

Estrutura altamente 
verticalizada, tendo a 
Petrobras participação 
acionária em 21 das 27 
companhias locais de 
distribuição de gás natural

Predominam 
estatais (exceto 
estados do Rio 
de Janeiro e São 
Paulo)

Predomina o tratamento 
conjunto da distribuição e 
comercialização

Regulamentação ocorre 
estado a estado

Argentina

Price cap, 
com revisões 
semestrais e 
quinquenais 

Proibida a integração da 
cadeia através do controle 
societário direto, indireto 
ou comum de um elo 
sobre o outro

Privado 

Companhias 
transportadoras e 
distribuidoras de gás 
são proibidas de se 
envolver em atividades de 
comercialização

Consumidores que 
demandam volume de gás 
superior a 5.000 m³/dia podem 
negociar livremente, sob by 
pass comercial, by pass físico 
ou vendas na boca do poço.

EUA Price cap 
Companhias devem ser 
separadas organizacional 
e legalmente.

Misto de empresas 
privadas e 
empresas públicas

Companhias 
transportadoras e 
distribuidoras de gás 
não devem participar 
das atividades de 
comercialização

Todos os consumidores 
podem ser livres

União 
Europeia

Definido por 
cada Estado-
membro, com 
metodologia 
fixada pelo 
órgão regulador 
competente

Companhias devem ser 
separadas organizacional 
e legalmente. 

Privado

A exploração das 
redes de transporte e 
distribuição devem ser 
feitas por entidades 
juridicamente separadas

Todos os consumidores 
podem ser livres

Fonte: Elaboração própria.
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7. CONCLUSÕES

Este estudo evidenciou a relação entre mode-

los regulatórios de distribuição de gás sólidos 

e bem definidos com o desenvolvimento e a 

consolidação dos mercados gasíferos, mos-

trando a importância de estudos que abordem 

sobre os modelos existentes e as soluções aos 

entraves regulatórios.

Ao analisar os modelos em vigência nos paí-

ses selecionados, foi possível observar quais 

estratégias foram mais bem-sucedidas e como 

construir um modelo completo e consolidado 

que atenda às necessidades e especificidades 

do gás natural é uma tarefa complexa, que 

exige adaptações de acordo com os contex-

tos históricos, econômicos, políticos, legais e 

sociais de cada época. Além disso, nota-se 

que o desenvolvimento do mercado gasífe-

ro não é um processo que ocorre de maneira 

homogênea ao longo de todo o território do 

país, sendo, portanto, diretamente relacionado 

às características distintas de cada região e da 

atuação dos governos locais.

Apesar de ter passado por importantes modi-

ficações durante as últimas décadas, o modelo 

brasileiro ainda é muito incipiente e em razão 

disto, há um crescente esforço para solucionar 

os problemas existentes em relação ao mer-

cado de gás canalizado. Tais esforços incluem 

iniciativas por parte do governo federal, de-

bates sobre as lacunas regulatórias e estudos 

que evidenciem as experiências internacio-

nais, a fim de incentivar a construção de um 

modelo regulatório que atenda às necessida-

des do mercado de gás do Brasil.

 Portanto, aprender com as experiências de 

outros países pode contribuir fortemente 

para o aperfeiçoamento do modelo nacio-

nal. Conforme destacado na seção 6, algu-

mas lições podem e devem ser agregadas 

ao contexto brasileiro e assim impulsionar o 

mercado nacional de gás natural, tornando-

-o mais competitivo e dinâmico. Entretanto, 

é fundamental que tais lições sejam adap-

tadas à realidade nacional, pois a realidade 

dos países analisados neste estudo é distinta 

da brasileira. 
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