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Resumo: 

Esse artigo objetiva apresentar e comparar os aspectos da regulação brasileira que disciplinam 
as atividades de distribuição e de comercialização de gás natural em relação aquelas vigentes 
em outros países. De tal modo, primeiramente, são trazidas as condições atuais do mercado 
de gás natural no Brasil. Em seguida, são trazidos os principais aspectos jurídicos-regulatórios 
e institucionais do gás natural no país, considerando o estudo dos conceitos presentes na le-
gislação vigente. Depois, a partir das mesmas premissas são disponibilizadas informações re-
lativas à legislação estrangeira, dos Estados Unidos da América (EUA), da União Europeia (EU) 
e da Argentina. Como resultado, são listadas as semelhanças e as diferenças entre a regulação 
brasileira e a estrangeira, com as discussões sobre as lições a serem aprendidas pelo Brasil.
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1. INTRODUÇÃO 

O aumento da participação do gás natural 
na matriz energética tem sido amplamente 
explorado e discutido, frente à intermitência 
das fontes renováveis e da possível escassez 
de energia proveniente de geração hídrica em 
breve. Permanece a busca de um mercado de 
gás natural competitivo, com diversidade de 
players, sendo possível geração de energia 
elétrica por térmicas, de forma economica-
mente viável.

Cabe destacar que, em 2021, com a promulga-
ção da Lei nº 14.134, a Nova Lei do Gás, foram 
estabelecidas condições para a implementação 
de um novo modelo para o mercado de gás no 
Brasil, decorrentes dos diversos estudos realiza-
dos no âmbito das iniciativas “Gás para Crescer” 
e “Novo Mercado de Gás”, em que se pretendia 
dinamizar o setor a partir de ações, por exem-
plo, envolvendo ações de desinvestimento da 
Petrobras, por meio da alienação de seus ativos. 

Em linhas gerais, a Lei nº 14.134/2021 visa es-
timular o desenvolvimento do setor a partir da 
adoção de regras claras e não discriminatórias, 
priorizando a segurança jurídica das relações 
estabelecidas entre os agentes, com a aloca-
ção adequada de riscos, a simplificação e in-
dependência dos transportadores. 

Para tanto, a Nova Lei do Gás prioriza o estí-
mulo à eficiência e ampliação da concorrência, 
assim como a segurança da operação com a 
adoção de planos de contingência. Diante dis-
so, estabelece condições sobre a contratação 
de capacidade de transporte pelo modelo de 
entradas e saídas, o acesso; destaca a necessi-
dade do estabelecimento de códigos comuns 
de rede; determinou a desverticalização das 
atividades das empresas atuantes na cadeia 

do insumo; estabeleceu regras para a cessão 
de capacidade ociosa nos gasodutos de trans-
porte, assim como o acesso às infraestruturas 
essenciais e a contratação considerando o re-

gime exploratório de autorização. 

Ocorre que, apesar da grade evolução no se-

tor de gás presenciada até o momento, cabe 

verificar se tais medidas foram adotadas em 

outros países, cujos mercados já estejam ma-

duros, como a Argentina, os Estados Unidos e 

a União Europeia, condição que justifica a rea-

lização de análise comparativa, a partir de revi-

são bibliográfica, no levantamento de dados, 

da análise da literatura pertinente, dos atos 

normativos, além dos relatórios, dos estudos 

técnicos realizados por instituições setoriais.

De tal forma, realizada a introdução, passa-se 

ao desenvolvimento do artigo. Assim, no ca-

pítulo 2 é realizada uma análise da regulação 

que disciplina as regras do setor no Brasil, em 

relação à distribuição e a comercialização de 

gás. No capítulo 3, a partir das mesmas pre-

missas do estudo no Brasil são disponibiliza-

das informações relativas à legislação estran-

geira. A seguir, no capítulo 4, são listadas as 

semelhanças e as diferenças entre a regulação 

do brasileira e a estrangeira, assim como são 

realizadas discussões sobre as lições a serem 

aprendidas pelo Brasil. Já no capítulo 5 são 

apresentadas as considerações finais. 

2. EXPERIÊNCIA BRASILEIRA

O setor de gás natural no país é regulamenta-

do por duas jurisdições distintas, sendo que no 

âmbito federal é traçada a política e a regula-

ção das atividades de upstream e midstream, 

enquanto no âmbito estadual são supervisiona-
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das as atividades de downstream e aprovados 

os preços do consumidor final (GOMES, 2014).

Conforme previsão constitucional, se configu-

ra como monopólio da União a pesquisa e a 

lavra das jazidas de petróleo e gás natural e 

outros hidrocarbonetos fluidos, ao transporte 

marítimo do petróleo bruto de origem nacio-

nal ou de derivados básicos de petróleo pro-

duzidos no País, ao transporte, por meio de 

conduto, de petróleo bruto, seus derivados 

e gás natural de qualquer origem, conforme 

previsão expressa dos incisos I e IV, do art. 

177, da Carta Magna (TOME, 2020, p. 30). Já 

a exploração dos serviços locais de gás cana-

lizado foi adjudicada aos Estados, nos termos 

do §2º , do art. 25, da Magna Carta.

Cabe resgatar os principais marcos infracons-

titucionais que promulgados até o momento, 

assim como as iniciativas de modernização do 

setor, organizando-os a partir da data de edi-

ção ou de início. 

2.1.1 Ano: 1997

Houve a promulgação da Lei do Petróleo que 

disciplinou as atividades relativas ao monopó-

lio do petróleo e a produção de gás natural, 

além de dispor sobre o acesso aos dutos de 

transporte” (TOMÉ, 2019, p. 30) e que instituiu 

os órgãos de assessoramento do presidente 

da república em relação às políticas e às diretri-

zes nacionais de energia, o Conselho Nacional 

de Política Energética (CNPE) e a Agência 

Nacional do Petróleo e Biocombustíveis 

(ANP), entidade reguladora com a finalidade 

promover a regulação, a contratação e a fis-

calização das atividades da indústria do petró-

leo, do gás natural e dos biocombustíveis (art. 

8º , caput da Lei nº 9.478/1997).

A Lei do Petróleo também estabeleceu os 

princípios e os objetivos da política energéti-

ca nacional, como a preservação do interesse 

nacional; a promoção do desenvolvimento, 

ampliação do mercado de trabalho e valoriza-

ção dos recursos energéticos; a proteção do 

meio ambiente e a conservação de energia e a 

garantia do suprimento de energia em todo o 

território do País. 

2.1.2 Ano: 2009

Houve a promulgação da agora revogada Lei 

nº 11.909, em que foram descritos os seg-

mentos da cadeia de valor, separados em três 

grandes blocos, quais sejam, upstream (ex-

ploração e produção, tratamento e processa-

mento), midstream (liquefação e regaseifição, 

escoamento e transporte) e downstream (dis-

tribuição, comercialização e serviços locais de 

gás canalizado) (XX, § 3º da Lei do Gás).

A Lei nº 11.909 disciplinou as atividades de que 

trata o art. 177 da Constituição Federal, rela-

cionadas ao transporte, a importação, a expor-

tação, a estocagem, ao acondicionamento, a 

distribuição e a comercialização do gás natural. 

Ainda, estabeleceu as condições relativas aos 

gasodutos de escoamento da produção e das 

instalações de processamento, tratamento, li-

quefação e regaseificação de combustível.

Na referida lei também houve a determinação 

expressa de que as atividades econômicas, 

exceto os serviços locais, podem ser exerci-

das por empresas ou consórcios de empresas, 

desde que constituídas sob as leis brasileiras e 

com sede no território nacional, mediante au-

torização ou concessão, por conta e risco do 

empreendedor, cabendo à União apenas fun-

ção fiscalizatória.
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2.1.3 Ano: 2010

O Decreto nº 7.382 regulamentou as ativida-
des previstas na Lei do Gás, assim como atri-
buiu à Empresa de Pesquisa Energética (EPE) 
a responsabilidade de realizar estudos sobre 
a possibilidade de expansão da infraestrutu-
ra brasileira de transporte de gás natural, sob 
aspectos técnicos, principalmente em relação 
à demanda, além de econômicos e socioam-
bientais, que determinou que a “que a ativida-
de de comercialização de gás natural somente 
poderá ser realizada por agente registrado na 
ANP, nos termos de sua regulação” (art. 66)

2.1.4 Ano: 2011

A Resolução ANP nº 52 regulamentou (i) a au-
torização da prática da atividade de comer-
cialização de gás natural, dentro da esfera de 
competência da União; (ii) o registro de agen-
te vendedor e (iii) o registro de contratos de 
compra e venda de gás natural (art. 1º ) e con-
ceituou as figuras do autoprodutor, do autoim-
portador e do consumidor livre. 

Por meio da Consulta Prévia nº 01/2020, lan-
çada em setembro de 2020 pretendeu-se es-
tabelecer novas condições para a compra e 
venda do combustível tanto no mercado físico 
ou quanto na forma de commodity, em mer-
cados organizados, como os de balcão e bol-
sa. Recebidas as contribuições dos agentes, a 
Consulta Prévia nº 01/2020 foi encerrada em 

fevereiro de 2021.

2.1.5 Ano: 2021

Houve a aprovação do novo marco regulató-

rio do setor de gás natural, a Lei nº 14.134, 

que revogou integralmente a Lei nº 11.909, 

resultante dos estudos realizados no âmbito 

do “Novo Mercado de Gás”, refletidas na 

Resolução do CNPE 16/2019. 

Em linhas gerais, o texto tornou mais trans-

parente a separação atividade de transporte, 

exercida em regime de autorização, concedi-

da pela ANP, ao vedar, de forma explícita, a re-

lação societária direta ou indireta de controle 

ou de coligação entre transportadores e em-

presas ou consórcio de empresas que atuem 

ou exerçam funções nas atividades de explo-

ração, desenvolvimento, produção, importa-

ção, carregamento e comercialização de gás 

natural (art. 5º , § 1º da Lei nº 14.134/21).

Tal condição aponta que, a empresa que dete-

nha o controle da molécula do gás natural seja 

a responsável pelo controle dos gasodutos, 

evitando-se assim a formação de novo mono-

pólio, em substituição ao anteriormente exer-

cido pela Petrobras, condição que contribuiu 

para o atraso no desenvolvimento do setor de 

gás natural. Essa condição não era prevista an-

teriormente na Lei nº 11.909/2009.

A nova Lei do Gás também reforçou as com-

petências da ANP, outorgado à agência a res-

ponsabilidade de acompanhar o funcionamen-

to do mercado e adotar medidas de estímulo 

à eficiência, à competitividade, à redução da 

concentração na oferta, prevenindo práticas 

de infrações contra a ordem econômica (art. 

33º da Lei nº 14.134/21).

 Pretende-se abandonar a contratação Ponto-

a-Ponto (até então vigente) para o estabeleci-

mento de condições detalhadas sobre o livre 

acesso aos pontos de entrada e de saída do 

sistema de transporte de gás natural, com a fi-

nalidade de garantir que a atividade de carre-

gamento seja realizada de forma competitiva, 
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sem a manutenção de monopólios, permitin-

do a livre escolha pelo consumidor final do in-

sumo, já que a manutenção de eventuais bar-

reiras de acesso ao mercado de capacidade 

têm um impacto direto na entrada e na saída 

de novos participantes no mercado de compra 

e venda da molécula de gás. 

2.2 A distribuição de gás natural canalizado

O segmento de distribuição de gás natural ca-

nalizado brasileiro pode ser considerado não 

maduro, já que o desenvolvimento foi calca-

do, historicamente, na presença de uma agen-

te monopolista, a Petrobrás (PINTO, 2009, p. 

12). Na opinião de Andreoli, Costa e Musarra, 

apesar da condição se apresentar essencial 

inicialmente, acabou impedindo a competiti-

vidade no setor, considerando as barreiras de 

acesso aos terceiros (2019, p. 19). 

Cumpre destacar que, diante da redação do 

texto constitucional infere-se que a atividade 

de distribuição de gás natural canalizado se 

enquadra no âmbito dos serviços públicos, em 

virtude da expressa previsão da utilização do 

instituto da concessão, consoante se depreen-

de do art. 175 da Constituição Federal. 

Neste contexto, permite-se ao Estado a con-

tratação de empresas (estatais ou privadas) 

para a realização de atividades econômicas da 

indústria do petróleo, conforme previsão do 

§ 1º do art. 177 do texto legal, alterado pela 

Emenda Constitucional n. 9, de 1995. 

Vale destacar que, em 1995, a Lei nº 8987/95 

definiu as regras relativas à política tarifária, 

licitação, cláusulas essenciais dos contratos e 

encargos, tanto do Poder Concedente como 

das concessionárias que, especificamente nos 

artigos § 1º e § 2º , de seu artigo 6º detalhou 

o regime de concessão e permissão da presta-

ção de serviços públicos. 

No mesmo ano, a Lei nº 9074/1995, calcada 

no artigo 175 da Constituição Federal, consig-

nou normas para a outorga e prorrogação das 

concessões e permissões de serviços públicos, 

nos termos de seu artigo 3º , em que foram 

estabelecidas, por exemplo, as determinações 

sobre a garantia da continuidade na prestação 

dos serviços públicos, o aumento da eficiência 

das empresas concessionárias, visando à ele-

vação da competitividade global da economia 

nacional, o atendimento abrangente ao mer-

cado, sem exclusão das populações de baixa 

renda e das áreas de baixa densidade popula-

cional inclusive as rurais e o uso racional dos 

bens coletivos, inclusive os recursos naturais.

De tal forma, ainda que a transferência de 

titularidade exima os Estados do dever de, 

diretamente, investir, manter e operar os ser-

viços públicos, “recai sobre os mesmos a res-

ponsabilidade de fiscalizar o exercício destas 

atividades pelas empresas concessionárias/

permissionárias” (ANP, 2004, p. 9). 

Deste modo, muitos Estados criaram empre-

sas estaduais de distribuição que operam 

mediante outorga de concessão, objetivando 

a apropriação de uma parcela da renda ge-

rada na comercialização, momento em que a 

Petrobras estabeleceu alianças estratégicas, 

geralmente composta pela participação majo-

ritária do Estado e de outra empresa privada 

(PINTO, 2006, p. 22).

Além disso, indispensável esclarecer que os 

Estados podem se valer de agências regulado-

ras ou mesmo de secretarias para a fiscalização 

das atividades, enquanto a ANP fica responsá-
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vel regulação, desde a atividade de explora-

ção e produção de petróleo e gás natural até a 

atividade de transporte, sendo que a partir do 

city-gate, a competência regulatória cabe aos 

Estados da Federação (PINTO, 2006, p. 22).

Neste sentido, por meio da Nota Técnica 

007/2004-SCG, de 22 de março de 2004, a 

ANP já manifestou que, em âmbito estadual, 

a regulação da atividade de distribuição, deve 

priorizar a promoção da concorrência, a cor-

reção das imperfeições do mercado, o livre 

acesso às redes de distribuição, a modicidade 

tarifária, a eficiência, a qualidade do serviço e, 

por fim, a manutenção do equilíbrio econômi-

co-financeiro da concessão (2004, p. 10).

Em linhas gerais, tem-se que a regulação da 

distribuição de gás canalizado no âmbito es-

tadual é formatada por três grandes grupos: 

(i) contrato de concessão assinado pelo Poder 

Concedente e empresa prestadora dos servi-

ços locais de gás canalizado; (ii) organismos 

institucionais de comando-controle, seja por 

meio de agências reguladoras, secretarias vin-

culadas ao estado ou ao próprio executivo; (iii) 

legislação base que estruture as atividades no 

território do estado, alinhadas às normas fede-

rais pertinentes sobre a matéria.

2.3 A comercialização de gás natural no Brasil

A Lei nº 14.134/21 estabeleceu condições so-

bre as atividades da ANP em relação à comer-

cialização, considerando a obrigatoriedade do 

registo dos contratos de compra e venda da 

molécula pelos agentes na própria agência ou 

em entidade por ela habilitada para adminis-

trar o mercado organizado de gás natural me-

diante celebração de acordo de cooperação 

técnica, com exceção daquela realizada pelas 

distribuidoras aos consumidores cativos (art.31 
e art.3º , XIX da Lei nº 14.134/21). Retirou-se 
a necessidade de comprovação de reservas 
de gás para lastrear as operações no mercado 
(art. 47º , § 2º da Lei nº 11.909/2009).

Na mencionada legislação, o autoprodutor é 
definido como o agente explorador e produ-
tor de gás natural que utiliza parte ou totalida-
de de sua produção como matéria-prima ou 
combustível em suas instalações industriais ou 
em instalações industriais de empresas contro-
ladas e coligadas, nos termos da regulação da 
ANP (V, Art. 3º da Lei nº 14.134/2021). Para 
tanto, cabe ao autoprodutor o registro prévio 
na ANP (art. 65, caput, Decreto 7.382/2010), 
desde que haja a comprovação da descober-
ta do gás natural, assim como plano de de-
senvolvimento da produção (§ 2º do art. 65, 
Decreto 7.382/2010).

A Lei nº 14.134/2021 também define o au-
toimportador como o agente autorizado a 
importar gás natural que utiliza parte ou a to-
talidade do produto importado como maté-
ria-prima ou combustível em suas instalações 
industriais ou em instalações industriais de 
empresas controladas e coligadas, nos termos 
da regulação da ANP (IV, Art. 3º ). Tal agente 
deve se registrar previamente na ANP para a 
obtenção da autorização, momento em que 
deve comprovar a existência plano de desen-
volvimento de projeto e apresentar à ANP do-
cumento que “comprove a autorização para o 
exercício da atividade de importação de gás 
natural outorgada pelo Ministério de Minas e 
Energia” (VI, art. 4º da RES 51/2011), além de 
enviar o volume utilizado em suas instalações, 
em periodicidade mensal.

Nos termos da Lei nº 14.134/2021, o consu-
midor livre é aquele que, nos termos da legis-
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lação estadual, tem a opção de adquirir o gás 

natural de qualquer agente que realize a ati-

vidade de comercialização de gás natural (XV, 

Art. 3º ). Para tanto, o consumidor livre deve 

respeitar a legislação específica sobre os servi-

ços locais de gás canalizado.

Na hipótese da impossibilidade de suprimen-

to de suas necessidades pela distribuidora lo-

cal, é possibilitado ao consumidor livre a cons-

trução e implantação, de for direta, instalações 

e dutos para o seu uso específico, desde que 

celebre com a distribuidora local contrato de 

prestação de serviços para a operação e ma-

nutenção destas (art. 29 da Lei nº 14.134/2021)

Cabe destacar que, para o desempenho das 

mencionadas atividade de comercialização, 

cabe aos Estados o delineamento das carac-

terísticas dos usuários livres (seus direitos e 

obrigações), e os efeitos da existência desses 

para os usuários que continuarão cativos, a 

fixação de regras para a atividade de comer-

cialização (incluindo também direitos e deve-

res dos comercializadores), a demarcação de 

atuação do concessionário de distribuição de 

gás canalizado, critérios do preço de acesso e 

de interconexão ao sistema de distribuição de 

gás canalizado, dentre outros pontos.

Ocorre que, diante desta condição, até o mo-

mento, dos 27 Estados no país, apenas 13 já es-

tabelecem os parâmetros para acesso ao mer-

cado atacadista para consumidores elegíveis, 

cujas condições são detalhadas na Tabela 01.

Tabela 01 Legislação estadual de comercialização de gás

Região Estado Consumo Mínimo (m3/d) Legislação

Norte
Amazonas 10.000

Decreto nº 31.398/2011
Lei nº 5.420/2021

Pará 500.000 Lei nº 7.719/2013

Nordeste

Bahia 10.000 Resolução AGERBA nº 23/2020

Pernambuco 500.000
Resolução ARPE nº 96/2014
Lei estadual nº 15.900/2026

Resolução ARPE nº 115/2016

Rio Grande do Norte Sem previsão
Resolução ARSEP nº 003/2017
Resolução ARSEP nº 004/2017
Resolução ARSEP nº 006/2017

Maranhão 500.000
Lei nº 9.102/2009

Decreto nº 27.021/2010

Sergipe 10.000
Decreto 30.352/2016

Resolução AGRESE nº 8/2019

Centro 
Oeste Mato Grosso do Sul

150.000 (industrial)
500.000 (térmicas)

1.000.000 (matéria prima e petroquímica)
Portaria AGEPAN nº 103/2013

Sudeste

Espírito Santo 10.000 Resolução ARSP nº 046/2021

Minas Gerais 10.000 Resolução SEDE nº 32/2021

São Paulo Não há
Deliberação ARSESP nº 1.061/2020
Deliberação ARSESP nº 296/2012

Rio de Janeiro 10.000 Deliberação AGENERSA nº 4068/2020

Sul Santa Catarina 10.000 Resolução ARESC nº 136/2019

 Fonte: Elaboração própria.
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Tal condição ilustra que, apensar do gran-

de incentivo à regulação pelos Estados, es-

pecialmente aos realizados durante o NMG, 

dispostos na Resolução do CNPE 16/2019, 

especialmente em seu artigo 5º que estabele-

ceu recomendações aos Estados e ao Distrito 

Federal para a viabilização do desenvolvimen-

to do mercado de gás natural, a partir da efe-

tiva separação entre as atividades de comer-

cialização e de prestação de serviços de rede; 

do estabelecimento de princípios regulatórios 

para os consumidores Livres, autoprodutores e 

autoimportadores e da criação ou manutenção 

de agência reguladora autônoma, com requi-

sitos mínimos de governança, transparência e 

rito decisório.

Passa-se à descrição das condições presentes 

em outros países, como os Estados Unidos, a 

União Europeia e a Argentina, para a concreti-

zação da análise comparativa. 

3. ANÁLISE DE OUTROS PAÍSES 

3.1 Argentina

3.1.1 Ano: 1967

Do ponto de vista legal e regulatório, cum-

pre salientar que a Lei de Hidrocarbonetos nº 

17.319 pautava as relações no setor de forma 

monopolista e vertical, sendo conduzidas ex-

clusivamente pela Administração Pública, na 

figura da Secretaria de Energia, desde a ex-

ploração até a comercialização do combustível 

(COSTA, 2006, p.196). 

3.1.2 Ano:1992

Na década de noventa, houve a realização de 

uma reforma no setor, com a privatização das 

empresas de transporte e de distribuição, a par-
tir da quebra do monopólio estatal. Em 1994, 
foi estabelecido na Constituição da Argentina, 
especificamente em seu artigo 124 que “cor-
responde às províncias o domínio original dos 
recursos naturais existentes no seu território” 
(EPE, 2020, p. 10 apud Argentina, 2019).

Em 1992 houve a promulgação da Lei 
Argentina nº 24.076/92 que passou a discipli-
nar as atividades de transporte e distribuição 
do petróleo e do gás natural, reconhecidos 
como serviços públicos, introduziu a “con-
corrência no segmento de comercialização a 
grandes usuários”.

Além disso, a Lei Argentina nº 24.076/92 es-
tabeleceu “um regime de acesso aberto regu-
lado no tocante ao transporte e à distribuição 
e se implementou restrições às integrações 
verticais” (2006, p. 197), criou o Ente Nacional 
Regulador Del Gas, o ENARGAS, órgão res-
ponsável pela regulação da indústria do país, 
proibiu às companhias transportadoras o en-
volvimento na comercialização do gás, limitou 
a participação de produtores de dás de dis-
tribuidores e de grandes consumidores nas 
empresas de transporte e possibilitou a estes 
últimos a aquisição do gás natural, de deseja-
rem, diretamente dos produtores (RODRIGUES 
& DIAS, 2018, p. 2)

De tal forma, “as concessões para transporte 
e distribuição de gás natural são de responsa-
bilidade do governo federal e das províncias. 
Os concessionários estão sujeitos ao acesso 
de terceiros (se houver capacidade disponível) 
e à regulação tarifária” (2020, p. 11). Assim, 
cabe aos transportadores e distribuidores, no 
desempenho de suas funções, a permissão ao 
acesso de terceiros que não esteja comprome-

tida para abastecer demanda contratada. 
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3.1.3 Ano: 2005

Foi promulgada a Lei nº 26.020 que instituiu 

os regimes regulatórios da indústria e da co-

mercialização de gás liquefeito. Em 2012, com 

a Lei nº 26.741/2012, houve a nacionaliza-

ção da YPF e com o Decreto 1638 foi criada 

a Comissão técnica para a avaliação de riscos 

ambientais decorrentes da exploração de pe-

tróleo e gás natural. 

3.1.3 Ano: 2014

A Lei 27.007 estabeleceu mudanças no regime 

de incentivos para a exportação de hidrocar-

bonetos, com a finalidade da ampliação do se-

tor, conformada pela Resolução 74/2016, que 

lançou o Programa de Estímulo para Novos 

Projetos. Por conseguinte, em 2017, o Decreto 

nº 629 permitiu a importação de equipamen-

tos e tecnologias e, em diante, a Resolução 

4.313/2017 regulamentou os serviços de licen-

ça de distribuição de gás natural.

Cabe destacar que, no ano de 2013, houve 

a descoberta de gás natural não convencio-

nal em Vaca Muerta e, em 2016, a realização 

de investimentos em infraestrutura no local, 

incluindo a operação de terminais de lique-

fação. Em 2019, houve a exportação da pri-

meira carga de GNL do país. O ano de 2019 

foi marcado pela renogociação do contrato de 

fornecimento firmado com a Bolívia

Destacam-se, também, como desafios para a 

indústria de gás na Argentina a continuida-

de dos investimentos em projetos de E&P, de 

ampliações de gasodutos e de instalações 

complementares, como estações de com-

pressão, principalmente caso haja sobre ofer-

ta e as incertezas dos investidores relaciona-

das aos subsídios ao preço do gás e ao alto 

risco-país (EPE, 2020, p. 39). 

3.2 Estados Unidos

3.2.1 Ano: 1938

Cabe destacar que a primeira regulamentação 

do gás natural, o Natural Gas Act (NGA), foi 

promulgada de forma concomitante ao início 

do desenvolvimento da indústria, no início do 

século XIX, especificamente em 1938, com o 

objetivo primordial de proteger os consumi-

dores de gás natural frente à falta de competi-

ção no setor, contra os preços e as tarifas abu-

sivas (GONÇALVES, 2019, p. 54)

A partir daquele momento foi possível ao go-

verno, por meio dos atos da Federal Power 

Commission (FPC), no âmbito interestadual, 

controlar os preços de venda do gás natural. 

Veja-se que o gás natural se tornou uma al-

ternativa de menor custo quando comparado 

aos demais combustíveis fósseis, reduzindo-se 

os incentivos a sua produção e, consequen-

temente, levando a escassez do insumo, con-

siderando o aumento da demanda (UNEC, 

2012, p.35) 

3.2.2 Ano: 1978

Houve a aprovação do Natural Gas Policy Act 

(NGPA) cujo visava “incentivar o aumento da 

produção e oferta interna de gás, mediante a 

criação de um mercado nacional único e a elimi-

nação das barreiras entre mercados intraestadu-

ais e interestaduais” (2019, p. 54). Tal regra redu-

ziu “a tensão da “escassez de oferta e dos picos 

de demanda” equilibrou o mercado, incentivou 

a prospecção de novas reservas e previu a desre-

gulação do setor (ARUJO, 2016, p. 91).
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3.2.2 Ano: 1985

Houve a emissão da Ordem nº 436, pela 

Federal Energy Regulatory Commission 

(FERC), órgão que sucedeu e assumiu as res-

ponsabilidades da FPC, com a finalidade de 

viabilizar a redução do intervencionismo dire-

to do governo no setor. Naquele contexto, os 

transportadores foram estimulados a permitir 

o livre acesso as instalações, momento em que 

se concretizou a separação das atividades de 

transporte e comercialização do insumo. Cabe 

destacar que, naquele período, a mencionada 

separação não era obrigatória. 

3.2.3 Ano: 1989

Houve a aprovação do Natural Gas Wellhead 
Decontrol Act (NGWDA) “que implementou 
a completa liberação dos preços do gás jun-
to aos produtores, ou, como denominado na 
indústria, na boca do poço” (2019, p. 57). A 
partir deste marco regulatório, o mercado de 
serviços de transporte se expandiu, enquanto 
o papel do comerciante do gasoduto diminuiu 
constantemente. (UNEC, 2012, p.35)

Os preços dos poços produtores foram total-
mente liberalizados no início dos anos 1990, 
após a adoção do Lei de Controle de Poço 
de Gás Natural de 1989. Sob o controle de 
NGWDA, o mercado de serviços de trans-
porte se expandiu, enquanto o papel do co-
merciante do gasoduto as empresas diminu-
íram constantemente. Sob a Ordem 636 da 
FERC, (Política da FERC sobre coleta de gás 
natural Propriedade do sistema desde 1992) 
as empresas de gasodutos interestaduais fo-
ram proibidas de revender gás e então não 
possuíam mais o gás que transportavam. 
Compradores de gás natural agora podem 

negociar preço diretamente com fornecedo-
res ou contrato com comerciantes que mon-
tam um pacote de serviços.

3.2.4 Ano: 1992

A FERC emitiu a Ordem nº 636 que deter-

minou, de forma mandatória, a separação 

obrigatória dos serviços de transporte e co-

mercialização de gás natural, aumentando 

a eficiência do mercado de gás natural nos 

EUA. Esta Ordem exigia, de forma concomi-

tante, o oferecimento pelos transportadores 

de serviços de qualidade a todos os carre-

gadores, de forma equânime e prezava pela 

transparência e pela publicidade na forma-

ção dos preços do gás natural. Além disso, 

em decorrência da separação das ativida-

des, houve a formação de um mercado se-

cundário, para a troca de capacidade ociosa 

no transporte, quando esta estivesse subu-

tilizada, cujo valor era limitado ao um preço 

limite, no período de um ano.

Cabe destacar, como observa Araújo, que a 

Order nº 636 “representou o culminar da des-

regulação na indústria de gás natural interes-

tadual”, tendo em vista que, de forma con-

comitante, permitiu a todos os vendedores a 

atuação igualitária na movimentação do com-

bustível, da cabeça do poço até o consumi-

dor final, além da separação da atividades de 

distribuição e comercialização de gás natural, 

levando ao extermínio dos monopólios ante-

riormente existentes. 

Como bem observa Carla Maria de O. C. 

Gonçalves, o debate nos EUA, por ocasião da 

mudança na política regulatória que passou 

a autorizar o by pass físico, tratou especifica-

mente da eficiência econômica da separação 
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das atividades dos transportadores, conside-

rando que traria vantagens em relação aos 

custos a serem pagos pelos consumidores. 

3.2.5 Ano: 2000

A Ordem nº 637 da FERC extinguiu a exis-

tência do preço limite para a comercialização 

da capacidade ociosa no mercado secundá-

rio, com a finalidade de permitir a alocação 

eficiente da capacidade dentro do período 

de um ano, considerando o período de pico 

e fora pico de consumo. Desde então, foram 

criadas instituições no setor, como os merca-

dos spot e de capacidade. 

Neste contexto, cabe resumir que tão somen-

te os gasodutos e as empresas locais de dis-

tribuição permanecem reguladas, sendo que 

não há agência reguladora encarregada da 

supervisão das atividades dos produtores e 

comercializadores de gás natural. 

3.3 União Europeia

3.3.1 Ano: 1957

Após a promulgação do Tratado de Roma, 

que instituiu a União Europeia, foram criados 

diversos acordos comerciais e estabelecidas 

regras comuns entre os Estados membros, 

especialmente nos setores de infraestrutura, 

permitindo maior transparência e integração 

entre os países1. 

1 São membros da União Europeia: Alemanha; Áus-
tria; Bélgica; Bulgária; Chipre; Croácia; Dinamarca; 
Eslováquia; Eslovénia; Espanha; Estónia; Finlândia; 
França; Grécia; Hungria; Irlanda; Itália; Letónia; Li-
tuânia; Luxemburgo; Malta; Países Baixos; Polónia; 
Portugal; Reino Unido; República Checa; Roménia; 
Suécia; 

3.3.2 Ano: 1990

Cumpre observar que, até 1990, consideran-

do a existência de abundantes reservas de 

gás natural e excesso de oferta, o mercado na 

União Europeia era essencialmente monopo-

lista e não contava com uma estrutura regula-

tória que fomentasse a competição e a efici-

ência no setor.

No entanto, com a diminuição da oferta de-

corrente do constante uso das reservas, no 

final da década de 1990 foram introduzidas di-

versas políticas regulatórias, entre os Estados 

membros com a finalidade de aumentar a li-

quidez e a competitividade no setor, além de 

garantir o fornecimento do insumo. 

3.3.3 Ano: 2000

Para tanto, até os anos 2000 foram aprovadas 

as Diretivas do Gás2 que, de forma propositi-

va, sugeriram metas para a edição individual 

pelos Estados membros, de regras que viabili-

zassem a abertura do mercado de gás natural, 

a fim de garantir a entrada de novos agentes 

interessados em atuar no setor. 

Posteriormente, foram instituídos dois Regu-

lamentos3, estes com teor impositivo e legal-

mente vinculantes, com o objetivo de tornar 

transparentes e não discriminatório, o aces-

so às infraestruturas essenciais de gás natu-

ral, como terminais de GNL e gasodutos de 

transporte.

Especialmente em relação ao acesso às infra-

estruturas essenciais, na Diretiva 1998/30/EC, 

especificamente em seu artigo 14, houve a 

2 Diretivas 30/1998/EC, 2003/55/EC e 2009/73/EC.
3 Regulamentos 1775/2005 e 715/2009
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proposta para que os Estados membros o ado-
tassem de forma negociada ou regulada. No 
primeiro caso, caberia às partes contratantes a 
negociação das condições técnicas, apoiadas 
em normas gerais para o uso das instalações. 
Já no segundo, o acesso seria concedido com 
base na “concessão do direito de acesso de 
terceiros para uso da instalação, com base 
em tarifas publicadas e/ou outras condições e 

obrigações para uso da instalação”. 

3.3.4 Ano: 2003

Houve a adoção da Diretiva 2003, que esta-
beleceu que cada país membro deveria ins-
tituir autoridades independentes destinadas 
a garantir a concorrência e o acesso não dis-
criminatório das redes. Essas entidades regu-
ladoras seriam “o símbolo de harmonização 
jurídica europeia para o gás natural”, cabendo 
aos Estados-membros especificar as funções, 
competências e poderes administrativos des-
sas autoridades (item 14 dos Considerandos 
da Diretiva de 2003).

O livre acesso à rede de distribuição de gás 
natural canalizado foi trazido dentro de um 
viés de acesso regulado, na medida em que 
cabia aos Estados Membros garanti-lo basea-
do em tarifas publicadas aplicáveis a todos os 

clientes elegíveis.

3.3.5 Ano: 2009

Com a finalidade de promover a competitivi-
dade dos mercados doméstico e europeu de 
gás natural, houve a promulgação da Diretiva 
2009/73/CE que dispôs sobre a obrigatorieda-
de de separação de propriedade pelas autori-
dades reguladoras dos Estados-Membros da 
União Europeia, inclusive dos agentes de dis-

tribuição e de transporte de gás. Em relação 
à abertura dos mercados de gás natural, ob-
serva-se que todos os países preveem a total 
abertura do mercado. 

Diante disso, cabe destacar que, de forma 

geral, os Países-membros aderiram aos prin-

cípios previstos pela Diretiva do Gás, incor-

porando-os às suas regulamentações. Veja-se 

que, princípio de separação das atividades 

foi implementado em diferentes graus pelos 

países membros. Enquanto a Espanha optou 

pela separação de propriedades de empre-

sas, a Áustria, a Bélgica, a Dinamarca e a Itália 

adotaram a separação jurídica entre empresas. 

Já os Países Baixos, a França, a Alemanha, a 

Irlanda, Luxemburgo e a Suécia determinaram 

a necessidade da separação contábil ou de 

gestão dessas atividades (p. 25)

4. METODOLOGIA: ANÁLISE A PARTIR DO DIREITO 
COMPARADO

Como bem destaca Coutinho (2003, p. 32), 

“um dos aspectos mais importantes no es-

tudo do direito comparado é, sem dúvida, a 

observação de suas funções, a determinação 

de sua utilidade, ou melhor, a determinação 

do que a efetividade do direito comparado 

acrescenta à experiência prática”. Para a au-

tora, a importância do direito comparado está 

centrada também na experiência prática, ma-

nifestada “na esfera legislativa, na criação da 

norma jurídica, como na hermenêutica, campo 

de atuação dos operadores do direito, atra-

vés da interpretação das normas jurídicas”. 

(COUTINHO, 2003, p. 40).

Neste sentido, a partir das informações já des-

critas, vale destacar os itens mais relevantes 
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que permitiram a evolução dos mercados de 

gás natural na Argentina, nos Estados Unidos 

e na União Europeia e na, assim como as con-

dições que ainda atrapalham o desenvolvi-

mento deste setor no Brasil. Vejamos:

4.1 Finalidade da utilização do gás natural

Tanto nos Estados Unidos, quanto na União 
Europeia e Argentina, a grande demanda 
por energia com a finalidade de aquecimen-
to das residências, considerando a baixa 
temperatura dos locais em momentos de in-
verno, com a possibilidade inclusive de con-
gelamentos, contribuiu para que o gás fos-
se utilizado de forma mais assídua há muito 
tempo. Diferentemente do Brasil, o gás aca-
ba não sendo utilizado para tal finalidade, 
considerando as temperaturas mais amenas 
do país. 

4.2 Histórico legislativo e regulatório

As legislações e as regulações nos Estados 
Unidos, na União Europeia e na Argentina fo-
ram promulgadas no início do século XI, o que 
permitiu a organização dos mercados nestes 
países, com o estabelecimento dos órgãos 
responsáveis, a competência legislativa para 
a edição de normas é antiga e, diante dis-
so, vem sofrendo aprimoramentos há muitos 
anos. No Brasil, a legislação e a regulação fo-
ram desenvolvidas em momento mais recente, 
tendo sido a nova Lei do Gás promulgada tão 
somente em 2021.

4.3 Competência legislativa

Nos Estados Unidos, inicialmente, foram ado-
tadas políticas que concentravam os poderes 

na esfera federal e, posteriormente, a partir 
da evolução do mercado, as regras passaram 
a ser determinadas pelos Estados membros. 
No Brasil, a competência em relação à dis-
tribuição e a comercialização do gás sempre 
pertenceram aos Estados. Tal condição acaba 
por trazer uma baixa harmonia entre as regras 
existentes.

4. 4 Condições de entrada e de saída

Nos países como os Estados Unidos e a 

Argentina, assim como na União Europeia, a 

liberalização dos acessos, em diferentes graus 

já é prevista e, em muitos casos, já iniciada. 

No Brasil, as condições de entrada e de saída 

foram estabelecidas 

4. 5 Mercado organizado de gás natural

Observa-se que nos países analisados, há o 

incentivo para a abertura total do mercado 

de comercialização livre. Inclusive, na União 

Europeia adota-se regramento específico que 

instituiu um código de rede que permitiu a tro-

ca da molécula entre em diferentes zonas de 

compensação. Neste mercado, há a transpa-

rência das informações entre os participantes, 

que tem acesso a dados confiáveis, imediatos 

e precisos. 

No Brasil, a abertura do mercado permane-

ce prejudicada em decorrência da falta de 

harmonia ou ausência de regulação de mui-

tos dos Estados membros da federação. Até 

o momento, não foram implementados de 

áreas de mercado e respectivos pontos virtu-

ais de comercialização. A Tabela 02 apresen-

ta uma síntese dos pontos discutidos nessa 

seção.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise regulatória comparativa realizada 

permite demonstrar que, a maior utilização 

do gás nos países selecionados, quando em 

comparação com o Brasil, especialmente em 

decorrência da necessidade de aquecimento 

dos ambientes, fez com que a legislação fosse 

discutida e promulgada de forma muito ante-

rior, permitindo a grande discussão sobre as 

melhores práticas de mercado. 

Além disso, cabe destacar que, em países em 

que a competência legislativa se concentrava 

no âmbito da União, o desenvolvimento do 

setor de gás ocorre de forma mais uniforme e 

harmônica, quando em contraste com os paí-

ses, como o Brasil, em que cabe aos Estados 

membros a definição das condições para a co-

mercialização, por exemplo. 

Ainda, foi possível vislumbrar que a definição 

de condições de acesso favoráveis é essencial 

ao desenvolvimento do mercado, com maior 

eficiência, equilíbrio e rapidez, além da trans-

parência na formação dos preços, liquidez e 

uniformização das regras. Como efeitos, ve-

rifica-se o surgimento de diversos players do 

setor e o aumento de investimentos. 

 Além disso, verificou-se ser necessária separa-

ção de propriedade entre os diversos agentes 

da cadeia como uma condição para se per-

seguir a almejada competitividade, em detri-

mento da concentração de atividades em em-

presas monopolistas, como ocorria no Brasil. 

Por fim, observa-se que, apesar dos atrasos e 

das indefinições em relação às regras do setor 

de gás, o Brasil tem caminhado para o desenvol-

vimento do setor. Neste sentido, a Nova Lei do 

Gás trouxe uma série de novas condições que 

se aproximam daquelas adotadas nos países em 

que os mercados são considerados maduros. 

Tabela 02 Síntese comparativa dos países selecionados

Argentina Estados Unidos União Europeia Brasil

Finalidade da 
utilização do gás

Predominantemente, o gás é utilizado para o aquecimento das residências
Transporte, geração de 

energia elétrica

Histórico legislativo 
e regulatório

1967
Lei de Hidrocarbonetos

1938
Natural Gas Act

1957
Tratado de Roma

1988
Constituição Federal

Competência 
legislativa

Federal Estados Federal
Mista (federal e 

estadual)

Condições de 
entrada e de saída

A liberalização dos acessos, em diferentes graus já é prevista e, em muitos 
casos, já iniciada

Prevista

Mercado organizado 
de gás

Previsto e já iniciado Prevista

Fonte: Elaboração Própria
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