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Resumo: 

O upstream e o midstream da indústria brasileira de gás natural seguem, basicamente, a Lei 
do Petróleo (Lei nº 9.478/97) e a Lei do Gás (Lei nº 11.909/09) e são regulados pela ANP 
(Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). Já o downstream é compe-
tência dos Estados da federação, conforme parágrafo segundo do art. 25 da Constituição 
Federal. Apesar disso, observa-se que a ausência de definição clara entre a diferença entre 
o âmbito da competência em relação ao transporte e a distribuição de gás natural cana-
lizado tem gerado algumas controvérsias e resultando em algumas judicializações em de-
corrência do enquadramento como gasoduto de transporte ou rede de distribuição. Diante 
disso, esse estudo analisa os conceitos e a regulação referentes a essas etapas, abordando 
as divergências entre os limites de cada uma delas.
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1. INTRODUÇÃO

O gás natural é um insumo energético de gran-
de relevância para a ampliação e a dinamiza-
ção da economia e do mercado energético 
nacional, sendo utilizado principalmente para o 
suprimento das demandas do uso industrial e 
do setor elétrico. O Brasil possui reservas com 
potencial para ampliação dos usos desse insu-
mo, devido à sua versatilidade. Além disso, o 
gás é uma fonte mais limpa, do ponto de vis-
ta ambiental, quando comparado aos demais 
combustíveis fósseis, com um desempenho 
eficiente e tendo capacidade de gerar impacto 
socieconômico significativo devido a sua exten-
sa cadeia de valor (CUPERTINO et al., 2018). 

Nos últimos 20 anos, a necessidade do desen-
volvimento do mercado de gás passou a ser 
cada vez mais debatida e, com isso, o governo 
federal tem apresentado iniciativas com ênfase 
na análise de questões técnico-econômicas e 
regulatórias deste recurso energético, como o 
Programa REATE, o Projeto de Lei nº 6.407/13 
(atual, PL 4.476/2020), o Gás para Crescer e o 
Novo Mercado de Gás.

Contudo, apesar dos reflexos positivos destas 
iniciativas, ainda há questões não soluciona-
das para que a expansão do mercado de gás 
brasileiro torne-se viável, principalmente nos 
ambientes comercial e regulatório, nos quais 
há muitas divergências em relação ao papel 
dos agentes, a delimitação de suas atividades, 
a participação de novos agentes para um mer-
cado livre, entre outras. 

Nesse sentido, este estudo analisa os concei-
tos e a regulação das etapas de transporte e 
de distribuição da indústria de gás no Brasil, 
buscando avaliar os possíveis reflexos das mu-
danças regulatórias recentes nessas atividades 

da cadeia do gás.

2. HISTÓRICO DA REGULAÇÃO BRASILEIRA DE  
GÁS NATURAL

Em 1953, foi editada a Lei nº 2.004/53 (Brasil, 

1953), que discorria sobre a política nacional 

do petróleo, determinando que as pesquisas e 

a lavra de hidrocarbonetos, o refino e o trans-

porte marítimo de petróleo e seus derivados 

passavam a ser de monopólio da União, o que 

consequentemente acabou tornando tais ativi-

dades de monopólio da Petrobras. Nos anos se-

guintes, conforme as pesquisas e a tecnologias 

foram evoluindo, novas reservas com potencial 

para gás natural foram descobertas em outras 

regiões brasileiras, como na bacia de Campos. 

Na década de 1980, essa bacia começou a ser 

explorada, dando início as explorações de re-

servas de gás natural na região sudeste e, com 

isso, o aumento do consumo de gás foi impul-

sionado no país, mas mesmo assim ainda conti-

nuou sendo um mercado muito imaturo. 

Mais tarde, a Constituição Federal de 1988 

reafirmou o monopólio da União sobre (i) a 

pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e 

gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos; 

e (ii) o transporte marítimo do petróleo bruto 

de origem nacional ou de derivados básicos 

de petróleo produzidos no País, bem como o 

transporte, por meio de conduto, de petróleo 

bruto, seus derivados e gás natural de qual-

quer origem (conforme o Art. 177, I e IV, da 

CF/88). Coube aos Estados as atividades rela-

cionadas a prestação direta, ou mediante con-

cessão, dos serviços locais de gás canalizado 

(conforme o Art. 25, §2º, da CF/88) (COSTA 

et. al., 2019). 

Na década de 1990, com a Lei nº 9.478 (Lei do 

Petróleo), houve a criação do Conselho Nacional 

de Pesquisa Energética (CNPE) e da ANP. Esta 
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Lei estabeleceu objetivos específicos para a 
Política Energética Nacional e as normas gerais 
para a exploração e a produção de petróleo e 
gás natural, com o objetivo de permitir o apro-
veitamento racional dos recursos energéticos 
disponíveis, proteger os interesses do consumi-
dor e preservar o meio ambiente, contribuindo 
assim com a expansão do mercado e com a 
atração de investimentos para o setor, além de 
promover a livre concorrência. 

Além disso, a ANP ficou encarregada das ativi-
dades de regulação, de contratação e de fiscali-
zação das atividades da indústria de petróleo e 
gás (BRASIL, 1997). Mais tarde, houve a edição 
da Lei nº 11.909 (Lei do Gás), que alterou alguns 
dos aspectos definidos pela Lei do Petróleo e 
instituiu normas para a realização de ativida-
des econômicas relacionadas à exploração de 
gás natural, como o transporte, o tratamento, 
o processamento, a estocagem, a liquefação, a 
regaseificação e a comercialização.

Vale observar que a atividade de distribuição 
do insumo é fiscalizada por agências regu-
ladoras estaduais ou secretarias. A partir da 
Emenda Constitucional 5/95 alguns estados 
como São Paulo e Rio de Janeiro privatizaram 
suas companhias responsáveis pelos serviços 
de gás canalizado, enquanto outros estados 
passaram a adotar sociedades de economia 
mista (FGV, 2019).

Em 2019, a Resolução CNPE nº 16 reforçou a 
necessidade da promoção da livre concorrên-
cia no mercado de gás brasileiro, contribuindo 
com a redução de barreiras para a entrada de 
novos agentes no setor de gás natural, tornan-
do, consequentemente, esse ambiente mais 
competitivo. 

A aprovação da Lei nº 14.134/21, significa um 
avanço regulatório fundamental para o setor 

de gás natural, possibilitando a dinamização 
do mercado de gás brasileiro, tornando-o mais 
competitivo e aberto, além de reduzir o custo 
do gás nacional e de beneficiar os diversos seg-
mentos industriais que fazem uso desse insumo 
e estimular a autoprodução de gás nas peque-
nas e médias indústrias. 

Inicialmente, a Lei poderá proporcionar a gera-
ção de novos empregos e o desenvolvimento 
local, especialmente em Estados que já tenham 
uma regulação bem definida para esse insumo, 
como São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, 
entre outros. No caso dos Estados que ainda 
não tenham uma regulação sólida voltada para 
a cadeia do gás natural, a Lei servirá de forte in-
centivo para ampliação dos debates para que a 
maioria possa se beneficiar do desenvolvimen-

to desse mercado.

3. CADEIA DO GÁS NATURAL

A cadeia do gás natural pode ser considerada 
como uma série de processos que envolvem 
desde a realização de estudos prévios para ex-
ploração do combustível até a sua comerciali-
zação propriamente dita, podendo ser dividi-
da em: exploração e produção, estocagem e 
acondicionamento, processamento, transpor-
te, distribuição e comercialização. 

A exploração é a fase que antecede a produ-
ção, em que ocorrem os estudos preliminares 
acerca da região de interesse, como aquisição 
de dados e a realização de análises de relacio-
nados aos aspectos técnicos (dados geológi-
cos e geofísicos) de acordo com o Programa 
Exploratório Mínimo (PEM). A partir disso, 
realiza-se a avaliação de descobertas, que 
gerará o Plano de Avaliação de Descobertas 
e o Relatório Final de Descobertas (RFAD). 
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Caso o concessionário conclua que a produ-
ção na área avaliada seja viável, é realizada a 
Declaração de Comercialidade, e caso contrá-
rio elabora-se o Plano de Devolução a Área 
para a União (ANP, 2020).

Os processos de estocagem e acondiciona-

mento do gás são realizados por empresas, 

tendo fiscalização realizada pela ANP e consis-

tem no armazenamento e confinamento deste 

insumo para seu posterior transporte com des-

tino a comercialização e/ou consumo. 

Nas Unidades de Processamento de Gás 

Natural (UPGNs) é feita a separação dos ele-

mentos que compõem o gás natural, haven-

do a sua purificação que possibilita a diversi-

ficação dos produtos para diversos tipos de 

uso, resultando em gás mais confiável para o 

consumidor final e minimizando os riscos de 

deterioração dos gasodutos pelos quais será 

transportado e distribuído.

Na etapa de transporte, o gás processado é 

movido das UPGNs para as os pontos ou esta-

ções de entrega (city gate). Pode ocorrer com 

o insumo em forma gasosa ou liquefeita, por 

meio de dutos terrestres, por instalações ma-

rítimas, fluviais e navios criogênicos. Portanto, 

é um processo de custos iniciais elevados e 

com padrões específicos de segurança, com-

posto por gasodutos formados por rede de tu-

bulação, estação de compressão, estação de 

redução de pressão e medição, e sistema de 

supervisão e controle.

Medeiros (2000) afirma que os dutos terrestres 

são feitos de aço, medindo geralmente de 10 

a 32 polegadas de diâmetro, e transportam o 

gás a pressões elevadas em torno de 15 a 100 

kgf/cm². Essa pressão é mantida ao longo dos 

gasodutos com o auxílio de compressores es-

tacionários, dispostos a cerca de cada 1980 a 

160 km no trajeto. 

No transporte marítimo, ocorre mudança do 

gás para o estado liquefeito (GNL) e redução 

do volume do gás junto com resfriamento a 

-160ºC, havendo posteriormente o transporte 

por navios criogênicos. É um processo ideal 

para casos de transportes à longas distâncias 

e possibilita que o armazenamento de GNL 

ocorra próximo as regiões nas quais será con-

sumido, o que otimiza o abastecimento.

A partir dos city gates inicia-se a etapa de dis-

tribuição, que também possui suas especifici-

dades técnicas e regulatórias, com destino a 

entrega ao usuário final, seja este residencial, 

comercial ou industrial. Ocorre por meio de 

gasodutos de baixa ou média pressão, com 

padrões de segurança, cujo intuito é diminuir 

perdas, evitar acidentes e danos ambientais. 

Trata-se, portanto, de uma atividade onerosa 

uma vez que apresenta padrões de seguran-

ça e complexidade logística da disposição dos 

gasodutos e condução às regiões onde ocor-

rerá o seu uso, necessitando assim de avanços 

em aspectos técnicos e regulatórios para seja 

um processo mais otimizado.

A distribuição de gás canalizado é considerada 

um serviço público e sua regulação é uma atri-

buição do Estado, conforme estabelecido na 

Constituição Federal. Os usuários deste serviço 

pagam às concessionárias pelo seu uso de acor-

do com as tarifas definidas pelo órgão regulador 

de cada Estado na qual a distribuição ocorre.

Dificuldades de acesso as diversas localidades 

com potenciais consumidores de gás e o custo 

oneroso de instalação e manutenção de gaso-

dutos acabam inviabilizando a expansão destas 

redes. Em decorrência disso, opções como os 
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gasodutos virtuais ou redes locais podem facili-

tar o acesso ao gás em áreas isoladas do sistema 

principal e distantes dos centros de distribuição.

Ainda há a etapa de comercialização, que con-

siste nos processos de compra e venda do gás 

natural. Inclui conceitos fundamentais como 

consumidor livre, autoprodutor e auto impor-

tador, que serão detalhados futuramente.

4. ESPECIFICIDADES REGULATÓRIAS DO TRANSPORTE 
E DA DISTRIBUIÇÃO DE GN CANALIZADO 

4.1 Regulação de Transporte e Distribuição

A Lei nº 11.909 definiu regras específicas sobre 

o gás natural, cujas condições foram posterior-

mente regulamentadas por uma série de atos 

da ANP, como a Resolução ANP nº 52/2015 que 

tratou da construção, ampliação e operação de 

instalações de movimentação de gás inclusas 

na etapa de transporte (ANP, 2016). Em 2021, 

foi sancionada a Lei nº 14.134, promovendo 

alterações diversas etapas da cadeia de valor 

do gás e definindo conceitos, com o intuito de 

mitigar as lacunas regulatórias existentes em 

relação as atividades gasíferas, incluindo mu-

danças quanto ao transporte, que serão melhor 

abordadas posteriormente neste estudo.

Adicionalmente, veja-se que, em 2018, o 

Decreto nº 9.616 evidenciou a importância da 

ampliação da livre concorrência, do acesso, da 

transparência nas informações e de promover 

formas mais eficientes de usufruir das infraes-

truturas. Além disso, neste decreto ficou esta-

belecido que o Sistema de Transporte de Gás 

Natural é formado por gasodutos de transpor-

te e de instalações complementares ao seu 

funcionamento, estabilidade, confiabilidade 

e segurança, de acordo com a regulação da 

ANP, o que acarretou em melhorias na orga-

nização da malha dutoviária desses sistemas, 

permitindo que as atividades de transporte 

possam passar a ser ofertadas através do regi-

me de contratação independente no modelo 

de entrada e saída (BRASIL, 2018). 

Vale destacar que se pretende adotar o modelo 

de contratação de entrada e saída, conforme 

explanado a seguir, com a finalidade de incen-

tivar a ampliação da liquidez e da diversificação 

da oferta, auxiliar no desenvolvimento de mer-

cados de gás natural, estimular o desenvolvi-

mento de pontos de negociação (hubs) de con-

tratos de molécula, reduzir custos de transação 

e otimizar a malha de transporte. Nesse mode-

lo as solicitações para realizar injeção de gás 

em um determinado ponto ou efetuar entrega 

de gás pela capacidade de saída, devem ser 

feitas por meio de um contrato específico para 

o ponto em questão (de entrada ou saída), que 

deve ser assinado pelo carregador (ANP, 2019). 

Para ampliar e incentivar a competitividade no 

mercado de gás através de modificações nas 

atividades que compõem a etapa de transpor-

te, a ANP passou a adotar três modelos distintos 

de separação. Inicialmente propostos e adota-

dos na Europa, estes modelos visam assegurar 

o acesso imparcial de terceiros à infraestrutura 

englobada pelo setor de transportes, sendo 

divididos em: separação completa de proprie-

dade (Fully Ownership Unbundled – OU), ope-

ração independente do Sistema (Independent 

System Operator – ISO) e transportador inde-

pendente (Independent Transmission Operator 

– ITO). No modelo OU a empresa é totalmente 

independente da empresa verticalmente inte-

grada, sendo, portanto, completamente sepa-

rada dos demais elos (produção, importação e 

comercialização), responsável por operar o sis-
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tema de transporte e deter seus ativos. No mo-

delo ISO, a empresa mantém-se verticalmente 

integrada, mas o controle e o gerenciamento 

do sistema de transporte são feitos através de 

outra companhia independente. Já no mode-

lo ITO, os ativos de transporte são da empresa 

verticalmente integrada, desde que o transpor-

tador seja garantido como uma organização au-

tônoma, sendo esse o modelo mais custoso em 

relação a regulação de controle e a supervisão 

dos negócios (ANP, 2018).

A ANP tem uma agenda regulatória planeja-

da pela Superintendência de Movimentação 

e Segurança Pública (SIM), a ser concretizada 

de até 2023 que visa discutir, solucionar e mo-

dificar resoluções referentes as atividades de 

transporte, incluindo acesso, repasse de re-

ceitas, comercialização, ampliação da capaci-

dade de transporte, entre outras (ANP, 2019). 

Com sua concretização espera-se que haja im-

pactos positivos no mercado nacional de gás 

devido às mudanças regulatórias voltadas às 

atividades de transporte, o que minimizaria as 

lacunas e os conflitos regulatórios existentes 

no setor de transporte.

Além disso, a EPE passou a elaborar o Plano 

Indicativo de Gasodutos de Transporte (PIG), 

que contém resultados da união de dados 

socioambientais, técnico-econômicos e de 

oferta e demanda, indicando potenciais ga-

sodutos de transporte a serem incorporados 

a malha dutoviária existente. A reunião dessas 

informações reflete as iniciativas apresentadas 

pelo governo federal referentes a expansão 

do mercado de gás (Gás para Crescer, Novo 

Mercado de Gás, Decreto 9.616/2018), visan-

do assim incentivar investimentos na instala-

ção de gasodutos de transporte em território 

nacional (EPE, 2020).

Já a distribuição de gás natural é um serviço 

público de competência estadual, podendo 

ser regulada por agências reguladoras ou se-

cretarias de governo, não havendo, portanto, 

unanimidade entre todos os estados, o que 

gera conflitos quanto a regulação e ao con-

trole das distribuidoras de gás (FGV, 2019). 

Atualmente, Minas Gerais e Rio Grande do Sul 

adotam o modelo de secretaria de governo, 

enquanto que os demais estados aderiram às 

agências reguladoras ou ainda não possuem 

um mercado de gás ativo.

Secretarias de governo consideram a confi-

guração e as necessidade específicas de cada 

estado, definido assim suas próprias questões 

regulatórias, padrões de qualidade e tarifas. 

Já as agências reguladoras também atendem 

as especificidades do mercado local, mas 

possuem atribuições básicas em comum, tais 

como a responsabilidade de regulamentar o 

serviço concedido e fiscalização permanente 

em relação a prestação do mesmo, definir e 

aplicar penalidades regulamentares e contra-

tuais, sancionar reajustes e revisar as tarifas de 

acordo com a legislação e o contrato, entre 

outras (BRITO et. al., 2020).

Para realizar distribuição do gás natural, as em-

presas necessitam de contratos de concessão 

de longo prazo, através dos quais são defini-

dos os direitos e deveres dos concessionários 

para a prestação do serviço de distribuição 

aos consumidores, os quais também devem 

seguir as normas de consumo definidas em 

lei e no contrato. Entre as principais cláusulas 

destes contratos, destaca-se a de take or pay, 

que consiste na redução dos riscos de através 

da cobrança de uma taxa de quantidade míni-

ma definida no contrato, independente da real 

utilização pelo usuário (PASSOS et al., 2020).



Série Regulação da Distribuição de Gás Canalizado no Brasil 7

4.2 Mercado Livre 

A evolução e ampliação do mercado livre de 

gás brasileiro são processos complexos, per-

sistindo a existência de conflitos de interesses 

que dificultam a construção de um ambiente 

regulatório que satisfaça os interesses de to-

dos e o aproveitamento máximo deste recurso 

através da transição para este modelo de mer-

cado (CUPERTINO et al., 2018).

No âmbito federal, as regras referentes a ope-

racionalização do mercado livre de gás são de-

finidas pela Resolução ANP nº 52/2011. Já a 

regulação local é definida no âmbito estadual, 

com os aspectos das contratações, a escolha 

do modelo (agência reguladora ou secretaria) 

de elaboração e prática das políticas e normas 

setoriais de cada Estado, além da preservação 

dos direitos e deveres dos consumidores e a 

fiscalização quanto ao cumprimento dos con-

tratos de concessão. 

No Estado de São Paulo, estão definidas, por 

exemplo, as condições de comercialização 

de gás no mercado secundário, a caracteriza-

ção dos autoprodutores e autoimportadores, 

entre outros aspectos. Já em outros Estados, 

ainda não há regulação e nem órgãos regu-

ladores voltados ao mercado de gás devido 

a fatores diversos como baixa demanda pelo 

uso deste insumo energético, baixo interes-

se no desenvolvimento do mercado local ou 

ausência de investimentos. Desse modo, no-

ta-se uma forte discrepância e heterogenei-

dade entre os mercados de gás locais, o que 

impacta negativamente o desenvolvimento 

do setor como um todo, podendo assim afas-

tar possíveis investidores e até mesmo dimi-

nuir o interesse dos consumidores em relação 

ao combustível.

4.3 Nova de Lei do Gás (transporte e distribuição)

O Projeto de Lei (PL) nº 6.407/13 foi aprovado 

pela Câmara dos Deputados em 1º de setem-

bro de 2020, seguindo para o Senado Federal 

foi recebido como PL 4.476/20. No Senado foi 

alterado em 10 de dezembro de 2020, e re-

tornou para a Câmara dos Deputados. Após 

a apreciação das modificações pela Câmara, 

o PL seguiu para sanção ou veto presidencial.

A Lei nº 14.134, promulgada no dia 8 de abril 

de 2021, trouxe diversas alterações ao merca-

do de gás brasileiro, nos diversos ramos da ca-

deia de valor do combustível, com a finalidade 

de aumentar a importância do combustível na 

matriz energética brasileira, conforme as pre-

missas das iniciativas Gás para Crescer, assim 

como do Novo Mercado de Gás. 

O artigo 3º da Lei nº 14.134, dentro da análi-

se desse estudo, traz os seguintes conceitos 

relevantes: “XVII – distribuição de gás cana-

lizado: prestação dos serviços locais de gás 

canalizado consoante o disposto no § 2º do 

art. 25 da Constituição Federal;” e “XXVI – 

gasoduto de transporte: duto, integrante ou 

não de um sistema de transporte de gás na-

tural, destinado à movimentação de gás na-

tural ou à conexão de fontes de suprimento, 

conforme os critérios estabelecidos nesta Lei, 

ressalvados os casos previstos nos incisos 

XXIV e XXV do caput deste artigo, podendo 

incluir estações de compressão, de medição, 

de redução de pressão, de recebimento, de 

entrega, de interconexão, entre outros com-

plementos e componentes, nos termos da re-

gulação da ANP” (Brasil, 2020).

Destaca-se que a Lei aponta no art. 7º crité-

rios para enquadramento do transporte com a 

finalidade de esclarecer o liame entre essa ati-
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vidade e outras relativas à movimentação em 
gasodutos. In verbis:

Art. 7º Será considerado gasoduto de transporte 
aquele que atenda a, pelo menos, um dos se-
guintes critérios:
I – gasoduto com origem ou destino nas áreas 
de fronteira do território nacional, destinado 
à movimentação de gás para importação ou 
exportação;
II – gasoduto interestadual destinado à movi-
mentação de gás natural;
III – gasoduto com origem ou destino em termi-
nais de GNL e ligado a outro gasoduto de trans-
porte de gás natural;
IV – gasoduto com origem em instalações de tra-
tamento ou processamento de gás natural e liga-
do a outro gasoduto de transporte de gás natural;
V – gasoduto que venha a interligar um gaso-
duto de transporte ou instalação de estocagem 
subterrânea a outro gasoduto de transporte; e
VI – gasoduto destinado à movimentação de gás 
natural, cujas características técnicas de diâme-
tro, pressão e extensão superem limites estabe-
lecidos em regulação da ANP.
§ 1º Fica preservada a classificação do gasoduto 
enquadrado exclusivamente no inciso VI do caput 
deste artigo que esteja em implantação ou em 
operação na data da publicação desta Lei.
§ 2º Gasoduto e instalações enquadrados ex-
clusivamente no inciso II do caput deste artigo 
destinados à interconexão entre gasodutos de 
distribuição poderão ter regras e disciplina es-
pecíficas, nos termos da regulação da ANP, res-
salvadas as respectivas regulações estaduais

A tentativa de enquadramento conceitual do 

gasoduto atende a pedidos de agentes, sobre-

tudo, para se definir as distinções entre trans-

porte e distribuição, haja vista diferentes custos 

e onerações. Ademais, o gasoduto de trans-

porte concentra a maior parte dos pontos de 

livre acesso. No entanto, há de se observar que 

o gasoduto de transporte não pode servir aos 

usuários finais, que deverão ser conectados à 

distribuição. Portanto, quando a ANP for regu-

lar a matéria deverá ter a cautela para não oca-

sionar incertezas regulatórias decorrentes da 

competência estabelecida na seara estadual.

Em relação à importação e à exportação do 

insumo, a autorização para o exercício das ati-

vidades por empresas ou consórcios de empre-

sas constituídos sob as leis brasileiras, com sede 
e administração no país passou a ser concedi-
da pela ANP (art. 19 da Lei nº 14.134/2021). 
Durante a vigência da Lei nº 11.909/2009, a re-
ferida função era exercida exclusivamente pelo 
MME (art. 36 da Lei nº 11.909/2009).

No que tange à estocagem, especialmente a 
subterrânea, em reservatórios, a autorização 
também passou a ser realizada pela ANP (art. 
20 da Lei nº 14.134/2021). Antes, a atividade 
poderia ser exercida mediante concessão, pre-
cedida de licitação, ou autorização pelo MME 
ou pela ANP, mediante delegação (art. 37 da 
Lei nº 11.909/2009).

Sobre o escoamento, o processamento e os ter-
minais de GNL, destaca-se a possibilidade do 
acesso não discriminatório e negociado por ter-
ceiros e a realização de mediação pela ANP em 
caso de conflitos (art. 28 da Lei nº 14.134/2021). 
Durante a vigência da Lei nº 11.909/2009, não 
havia a obrigatoriedade da permissão ao aces-
so negociado às mencionadas infraestruturas 
(art. 45 da Lei nº 11.909/2009).

No que diz respeito ao transporte, com a fina-
lidade de combater o monopólio e fomentar 
a concorrência entre as empresas do setor, o 
novo marco regulatório do gás determinou 
que o transportador atue com independência 
e autonomia em relação aos agentes que exer-
çam atividades concorrenciais da indústria de 
gás natural. Para tanto, vedou a relação socie-
tária direta ou indireta de controle ou de co-
ligação, entre transportadores e empresas ou 
consórcio de empresas que atuem ou exerçam 
funções nas atividades de exploração, desen-
volvimento, produção, importação, carrega-
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mento e comercialização de gás natural (art. 
5º Lei nº 14.134/2021). Essa condição não era 
prevista anteriormente na Lei nº 11.909/2009.

O legislador adotou a autorização para a 
construção de todos os novos gasodutos, 
sem determinar prazo de vigência, sendo re-
vogada tão somente em caso de liquidação 
ou falência homologada ou decretada, por 
requerimento da empresa autorizada; por de-
sativação completa e definitiva da instalação 
de transporte; por descumprimento, de for-
ma grave, das obrigações decorrentes da Lei, 
das regulações aplicáveis e dos contratos de 
serviços de transporte e da inobservância dos 
requisitos de independência e autonomia (art. 
10º Lei nº 14.134/2021). Antes, os novos gaso-
dutos poderiam ser construídos via concessão 
e as ampliações dos existentes era permitida 
por meio de autorização (art. 3º, I da Lei nº 
11.909/2009), conforme definido pelo MME 
(art. 4º, IV da Lei nº 11.909/2009).

No que corresponde a comercialização, o 
novo Marco Regulatório do Gás determinou 
que os contratos de compra e venda sejam re-
gistrados na ANP ou por entidade que venha 
a ser habilitada por esta agência, nos termos 
de sua regulação, ressalvada a venda de gás 
natural pelas distribuidoras de gás canalizado 
aos respectivos consumidores cativos (art. 31º 
Lei nº 14.134/2021). Retirou-se a necessidade 
de comprovação de reservas de gás para las-
trear as operações no mercado (art. 47º, § 2º 
da Lei nº 11.909/2009).

Relativamente à concorrência, a Lei nº 
14.134/2021 assegurou à ANP a adoção de me-
didas para a redução da concentração da ofer-
ta de gás, após a devolutiva do CADE frente 
aos indícios apontados pela agência, incluindo 
a cessão compulsória de capacidade de trans-

porte, de escoamento da produção e de pro-
cessamento e restrições à venda de gás natural 
entre produtores nas áreas de produção (art. 
33). Na vigência da lei anterior, ainda que fosse 
confirmada a prática de atos anticoncorrenciais 
pelo CADE, no âmbito do setor de gás, não ca-

bia à ANP a adoção de qualquer mecanismo.

5. MODELO CONCEITUAL DA ANP

Em setembro de 2020, a ANP apresentou ao 
mercado o documento denominado “Modelo 
conceitual do mercado de gás na esfera de 
competência da união – comercialização, car-
regamento e balanceamento”, cujo conteúdo 
permanece em consulta prévia (ANP, 2020c). 
O modelo proposto aborda as condições 
para o livre acesso aos pontos de entrada e 
de saída do sistema de transporte de gás na-
tural, visando substituir a contratação vigente 
(Ponto-a-Ponto), para assim garantir que o car-
regamento seja feito de maneira competitiva, 
sem monopólios e com a livre escolha pelo 
consumidor final do insumo. 

De acordo com o modelo conceitual, com 
o Decreto nº 9.616/18 e com o PL 6.407/13 
(4.476/20), para que o aumento da concorrên-
cia e da liquidez sejam viabilizados no setor 
de gás natural, deve-se oferecer produtos pa-
dronizados de capacidade aos membros do 
mercado, principalmente no mercado de curto 
prazo, uma vez que a contratação da molécu-
la ocorre separadamente ao carregamento do 
combustível, momento em que se perde a re-
ferência do deslocamento físico do gás. 

Para isso, um agente central deve organizar 
as contratações de capacidade, de modo que 
sejam garantidas a alocação correta dos fluxos 
do gás no sistema, a integridade e a segu-
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rança dos gasodutos, além de estabelecer as 
políticas operativas e os métodos de funcio-
namento técnicos mais adequados. Isso justifi-
ca a proposta do modelo conceitual para que 
seja criado o Operador Técnico do Sistema, 
que irá atuar nas ações de balanceamento, 
cuja responsabilidade é atualmente dos trans-
portadores. Além disso, em decorrência da 
concentração de mercado, a Petrobrás acaba 
atuando como operador técnico do sistema. 
Por isso a revisão e modificação do arcabouço 
regulatório, especialmente da Resolução ANP 
nº 51/2016 é indispensável e se faz necessária.

Com a participação do Operador Técnico do 

Sistema no modelo de entradas e saídas será 

possível tornar a rede geográfica mais simples, 

acarretando também na simplificação da organi-

zação das injeções e retiradas em zonas previa-

mente definidas, além de prevenir erros técnicos 

que desequilibrem o fluxo de gás. Somado a 

isso, elaborar regras de balanceamento do gás 

para os usuários é fundamental, uma vez que 

estas impactam fortemente no desenvolvimento 

do próprio do mercado, no uso e na alocação da 

flexibilidade do sistema entre os usuários e no 

potencial de capacidade firme ofertada.

Consequentemente, são criados encargos de 

balanceamento de rede nos quais os agentes 

que fazem uso da rede de transporte têm como 

obrigação arcar com os valores decorrentes das 

diferenças na compensação diária do gás, na 

hipótese de necessidade de compensação de 

molécula na rede. Além disso, em relação a co-

mercialização da molécula, o modelo conceitu-

al prevê que seja criada uma “Entidade admi-

nistradora do mercado”, cuja responsabilidade 

seria o registro de contratos de comercialização 

de gás e o monitoramento das operações feitas 

entre os agentes autorizados pela ANP.

6. CONCLUSÃO 

A regulação referente às atividades de trans-
porte e distribuição ainda exige maturação, es-
pecialmente nos Estados brasileiros em que o 
mercado de gás é pouco desenvolvido ou ine-
xistente. Debater sobre a qual esfera (estadual 
ou federal) compete determinadas atividades 
em casos específicos da cadeia brasileira do 
gás, colocando em foco discussões sobre os 
limites regulatórios do transporte e da distribui-
ção etapas essenciais são iniciativas essenciais 
à ampliação do mercado de gás brasileiro.

Com a definição do conceito de gasoduto de 
transporte e dos critérios para seu enquadra-
mento presentes na Lei nº 14.134/21, houve 
o aumento da relevância de definições acerca 
das atividades de transporte e de distribuição. 
Entretanto, a Lei ainda deixa algumas lacunas, 
que devem ser preenchidas pela ANP para 
evitar incertezas regulatórias e desrespeito a 
competência estadual.

O modelo conceitual da ANP traz pospostas im-
portantes, mas devem ser praticadas de maneira 
organizada, considerando as heterogeneidades 
das necessidades dos Estados e regiões brasi-
leiras, para que assim evite-se divergências de-
correntes de um mercado de gás livre e dinâmi-
co. Desse modo, é necessário remover barreiras 
de acesso ao mercado de capacidade para que 
haja a diversificação dos participantes no mer-
cado de compra e venda da molécula de gás. 
Como exemplo, pode-se citar a União Europeia, 
que possui um mercado de gás maduro e adota 
regras específicas e definiu um código de rede 
que permitiu a troca da molécula entre em dife-
rentes zonas de compensação, além de ser um 
mercado no qual há a transparência das informa-
ções entre os participantes, com acesso a dados 
confiáveis, imediatos e precisos
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