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Resumo: 

O objetivo do presente white paper é analisar a comercialização de gás canalizado no âmbito 

estadual, destacando o papel dos Estados na exploração dos serviços locais e seus esforços 

para estabelecer efetivamente regulamentos que possibilitem a concorrência do setor. A me-

todologia é analítica e qualitativa, utilizando referencial teórico da distribuição e comerciali-

zação de gás, bem como legislação e contratos de concessão estaduais. Também, apresen-

tam-se ações no âmbito da iniciativa “Gás para Crescer” e do programa “Novo Mercado do 

Gás”, cujas medidas concretas são direcionadas ao aprimoramento do arcabouço normativo 

do setor de gás natural, além da Lei nº 14.134, promulgada em 08 de abril de 2021. 

Palavras Chaves: 

Indústria de gás brasileira, regulamentação federal e estadual, mercado livre.

WHITE PAPER 5

REGULAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO E ASPECTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO (AUTOPRODUÇÃO, AUTO IMPORTAÇÃO E CONSUMIDOR LIVRE)

Coordenação do RCGI

Julio Romano Meneghini

Coordenação Projeto

Julio Romano Meneghini 

Edmilson Moutinho dos Santos

Endereço

RCGI – Escola Politécnica – Universidade de São Paulo – Av. Professor Mello Moraes, 2231 

– Vila Universitária, São Paulo – SP, 05508-030

Este material foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade de São Paulo com recursos de 

P&D concedidos pela Agência Nacional Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).



Série Regulação da Distribuição de Gás Canalizado no Brasil2

1. INTRODUÇÃO

Aos Estados federados cabem os serviços 

locais de distribuição de gás canalizado, 

nos termos do §2º, do art. 25, também da 

Constituição Federal (Brasil, 1988). À União 

compete o monopólio em relação à pesquisa 

e a lavra das jazidas e ao transporte marítimo, 

conforme previsão expressa dos incisos I e IV, 

do art. 177, da Carta Magna. 

Muito embora a Constituição faça distinção 

entre as competências estaduais e federal, 

a falta de uma definição precisa ao conceito 

“serviços locais de distribuição de gás ca-

nalizado” suscita debates desde a promul-

gação da Carta Magna quanto às fronteiras 

entre as atividades de distribuição por rede 

e comercialização de gás natural. Destarte o 

fato de alguns estados da federal sequer te-

rem estabelecido até o momento normativos 

estaduais que disciplinem as regras sobre o 

tema, na maioria dos estados onde há legis-

lação e regulamentos atinentes ao mercado 

de gás natural, não há qualquer separação 

jurídica, regulatória e/ou financeira-contá-

bil acerca das receitas decorrentes dos ser-

viços de distribuição e da comercialização 

do gás natural em si, seja nos contratos de 

concessão, seja nos normativos regulatórios 

estaduais. 

Neste contexto, o presente artigo analisa as 

regulamentações estaduais no tocante à co-

mercialização e seus principais parâmetros, 

assim como a iniciativa “Gás Para Crescer”, o 

programa “Novo Mercado do Gás” e a Lei nº 

14.134/2021, que definiu um novo marco re-

gulatório para o mercado de gás. 

2. LEI DO GÁS E O ÂMBITO ESTADUAL:  
ASPECTOS LEGAIS1

Os Estados brasileiros adotaram diferentes 

modelos na regulamentação dos serviços lo-

cais de gás canalizado e na outorga do servi-

ço. Naquilo que se refere à normatização dos 

serviços, a maior parte dos Estados adotou a 

definição de normas através de agência regu-

1 Sobre a legislação consultada para elaboração 
desse item: Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997. 
Dispõe sobre a política energética nacional, as ati-
vidades relativas ao monopólio do petróleo, insti-
tui o Conselho Nacional de Política Energética e a 
Agência Nacional do Petróleo e dá outras provi-
dências.

 Lei nº 14.134/2021: Dispõe sobre as atividades re-
lativas ao transporte de gás natural, de que trata o 
art. 177 da Constituição Federal, e sobre as ativida-
des de escoamento, tratamento, processamento, 
estocagem subterrânea, acondicionamento, lique-
fação, regaseificação e comercialização de gás na-
tural;

 Lei Estadual 11.260 de 2002. Proíbe o corte de 
energia elétrica, água e gás canalizado por falta de 
pagamento sem prévia comunicação ao usuário e 
dá outras providências.

 Decreto estadual 43603-98. Dispõe sobre o cálcu-
lo, a cobrança e o recolhimento da Taxa de Fiscali-
zação de Serviços de Gás Canalizado.

 Decreto estadual 44201-99. Dispõe sobre a outor-
ga de concessão para exploração dos serviços de 
distribuição de gás canalizado no Estado de São 
Paulo.

 Decreto estadual 43889-99. Aprova o Regulamen-
to de Concessão e Permissão da Prestação de Ser-
viços Públicos de Distribuição de Gás Canalizado 
no Estado de São Paulo.

 Decreto estadual 43888-99. Dispõe sobre a outor-
ga de concessão para exploração dos serviços de 
distribuição de gás canalizado no Estado de São 
Paulo à Companhia de Gás de São Paulo - COM-
GÁS simultaneamente à sua privatização e dá ou-
tras providências.

 Decreto estadual 44674-00. Dispõe sobre a outor-
ga de concessão para exploração dos serviços de 
distribuição de gás canalizado no Estado de São 
Paulo.

 Portaria nº 45-02ANP. Estabelece as Parcelas Re-
ferenciais de Transporte (TREF) para o cálculo dos 
preços máximos do gás natural de produção nacio-
nal para vendas à vista às empresas concessioná-
rias de gás canalizado.
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ladora, com exceção dos estados de Minas 

Gerais e Rio Grande do Sul, nos quais a nor-

matização é feita através de uma secretaria 

de Estado. A execução dos serviços foi outor-

gada, na maior parte dos casos a sociedades 

de economia mista, com presença do próprio 

Poder Concedente no quatro societário. 

Observamos que grande parte do território 

brasileiro abarca apenas uma distribuidora por 

Estado. Como únicas exceções, verificamos os 

Estados do Rio de Janeiro e São Paulo2, que 

além de outorgarem os serviços a mais de uma 

distribuidora, optaram pela privatização das 

mesmas3. No segmento de distribuição de gás 

canalizado, existem 27 empresas operando 

(ABEGÁS, 2020).

Uma vez que há grande diversidade entre as 

regras e os modelos adotados por cada um 

dos Estados na estruturação de seus mercados 

de distribuição de gás natural, faz-se necessá-

ria uma análise caso a caso, para que possa-

mos entender adequadamente o cenário e os 

desafios que se colocam a frente na busca por 

um mercado de gás natural mais competitivo 

e dinâmico em todo o país. 

Além da separação e distinção clara entre 

as atividades de serviços de distribuição de 

gás canalizado e comercialização da molé-

cula, se torna necessário avaliar se existem 

e quais são as regras definidas em favor do 

estabelecimento de um mercado de comer-

cialização livre de gás natural competitivo 

(entre eles os princípios regulatórios para 

2 CEG e CEG-Rio são duas distribuidoras no Rio de 
Janeiro e Gás Brasiliano, Naturgy e Comgás são as 
distribuidoras em São Paulo.

3 A GasBrasiliano (SP) é a única das três distribuido-
ras de gás natural do estado de São Paulo que per-
manece como sociedade de economia mista.

Consumidores Livres, Autoprodutores e 

Autoimportadores), condição essencial para 

que o país possa dinamizar seu mercado e 

alcançar benefícios econômicos e sociais de-

correntes disto. 

Nesta análise, adotaremos os concei-

tos relacionados ao mercado livre apresenta-

dos na recente Lei nº 14.134, que define, em 

seu Artigo 3º:

Consumidor livre: consumidor de gás natural 
que, nos termos da legislação estadual aplicá-
vel, tem a opção de adquirir o gás natural de 
qualquer agente que realiza a atividade de co-
mercialização de gás natural;
Autoprodutor: agente explorador e produtor 
de gás natural que, nos termos da regulação da 
ANP, utiliza parte ou totalidade de sua produção 
como matéria-prima ou combustível em suas 
instalações industriais ou em instalações indus-
triais de empresas controladas e coligadas;
Autoimportador: agente autorizado a importar 
gás natural que, nos termos da regulação da 
ANP, utiliza parte ou a totalidade do produto 
importado como matéria-prima ou combustível 
em suas instalações industriais ou em instalações 
industriais de empresas controladas e coligadas.
Comercialização de Gás Natural: atividade de 
compra e venda de gás natural.

No âmbito da competência estadual, o mer-

cado livre já está regulamentado em treze 

Estados. Inclusive, nos Estados do Rio de 

Janeiro e de São Paulo, já se abarcava a fi-

gura do consumidor livre desde a assinatura 

dos seus respectivos contratos de concessão. 

Recentemente, outros Estados como, por 

exemplo, a Bahia e Santa Catarina, já cria-

ram legislação específica sobre o tema para 

atender ao disposto na Lei nº 14.134/2021. 

Contudo, muitos outros ainda estão em fase 

de avaliação das normas que serão editadas. 

Apresentamos a seguir a lista de estados e res-

pectivas normas sobre o tema.
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2.1 Normas estaduais

Estado do Amazonas

No estado do Amazonas, o Decreto nº 31.398 

de 2011 (Amazonas, 2011), regulamentava as 

condições do contrato da prestação de servi-

ços de distribuição de gás para consumidor 

livre, autoprodutor e autoimportador. Neste 

Decreto, até 2021, o consumidor livre deveria 

possuir uma capacidade de distribuição con-

tratada igual ou superior a 500.000 m3/dia, ter 

firmado com a concessionária contrato de for-

necimento de gás natural, em regime cativo, 

por no mínimo 5 anos e informar o período 

para o qual solicita a prestação dos serviços 

de movimentação diária contratada, que não 

poderá ser inferior a 10 anos (art. 4º). Não é 

necessário nenhum aviso prévio à concessio-

nária caso queira migrar e, no caso de migra-

ção, ocorre a prescrição de tarifa de serviços. 

No entanto, a Lei nº 5.420 de 17 de março 

de 2021, alterou o limite mínimo de consu-

midores livres para 10.000 m³ por dia. “XIV 

– CONSUMIDOR LIVRE: consumidor de gás 

natural que consumir de volume igual ou su-

perior a 300.000 m³/mês e que adquira o gás 

natural de qualquer agente produtor, importa-

dor ou comercializador, podendo ser de qual-

quer segmento de usuários”.

Os demais critérios, como aviso prévio e pe-

ríodo mínimo de contrato de uso do sistema 

de distribuição (CUSD), estão pendentes de 

regulamentação.

Nessa linha, destaca-se a redação, in verbis:

Art. 75. O usuário que desejar enquadrar-se na ca-
tegoria de consumidor livre deve requerer enqua-
dramento diretamente ao órgão regulador, com 
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias da data 
do início da atividade que pretende exercer e ob-

servadas as exigências constantes de regulamento 
próprio, que deverá conter todas as condições e 
requisitos, incluindo os prazos para requerer nova-
mente na hipótese de indeferimento.

Estado da Bahia

Na Bahia, a Agência Estadual de Regulação 

de Serviços Públicos de Energia, Transportes e 

Comunicações da Bahia (AGERBA) publicou a 

Resolução nº 23, de 16 de abril de 2020 (Bahia, 

2020), que autoriza a instituição e regulamen-

ta a modalidade de serviço de Distribuição de 

Gás intitulada Serviço de Movimentação de 

Gás Canalizado (SMGC), criando o mercado 

livre nesse Estado. 

Ainda, a Resolução prevê para a instituição da 

Tarifa dos Serviços de Movimentação (TMOV) e 

(Tarifa de Movimentação Específica de Gás). Para 

o enquadramento como consumidor livre, o con-

sumo deve ser de no mínimo 10 mil m3/dia, sendo 

necessário um aviso prévio de 6 meses (art. 11).

Estado do Espírito Santo

Em 16 de junho de 2011, a Agência de 

Regulação de Serviços Públicos (ARSP)4 publi-

cou a Resolução nº 04/2011, que estabeleceu 

a previsão de abertura do mercado livre no 

Estado em 2013 (art. 4º). 

Em 31 de março de 2021, a Resolução 46, 

que revogou a Resolução nº 04/2011, dispôs 

sobre as regras para o Mercado Livre de Gás 

Canalizado e as condições para a prestação 

do Serviço Público de Distribuição de Gás 

Canalizado aos Agentes Livres de Mercado no 

âmbito do Estado do Espírito Santo. Sendo que 

no art. 18 tem-se a definição do volume mínimo 

4 Essa agência quando da edição dessa norma era 
denominada Agência de Serviços Públicos de 
Energia do Espírito Santo (ASPE).
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de enquadramento como consumidor livre de 

10.000 m³/dia (dez mil metros cúbicos por dia).1

Observa-se que o aviso prévio para a rescisão 
da contratação no ambiente regulado para 
a migração ao mercado livre é de 6 meses, 
nos termos do art. 19 da referida Resolução 
46/2021, que dispõe: “O USUÁRIO CATIVO 
deverá informar à CONCESSIONÁRIA sua 
intenção de se tornar AGENTE LIVRE DE 
MERCADO, mediante AVISO PRÉVIO, com an-
tecedência mínima de 6 (seis) meses do venci-
mento do CONTRATO DE FORNECIMENTO, 
devendo cumprir o respectivo contrato até o 
seu vencimento” (ARSP, 2021).

Ainda destacam-se os seguintes dispositivos 

da Resolução em questão:

“Art. 9º (...)
§4º: O CONTRATO DE USO DO SERVIÇO DE 
DISTRIBUIÇÃO firmado pelo AGENTE LIVRE DE 
MERCADO deverá ser de, no mínimo, 1 (um) 
ano” (ARSP, 2021)
“Art. 53 (...)
§4º: O prazo necessário para realizar as 
adequações necessárias para que o AGENTE 
LIVRE DE MERCADO retorne ao MERCADO 
CATIVO poderá ser negociado, desde que não 
ultrapasse o período máximo de 2 (dois) anos” 
(ARSP, 2021).

Estado de Maranhão

No Estado do Maranhão, a Lei nº 9.102/2009 
(Maranhão, 2009), regulamentada pelo 
Decreto nº 27.021/2010 (Maranhão, 2010), 
dispõe sobre as regras para prestação de ser-
viço de movimentação de gás canalizado para 
consumidor livre. Tal Lei determina apto para 
a condição de consumidor livre aquele que 
possuir uma capacidade de distribuição diária 
contratada igual ou superior a 500.000 m³/dia 
(art. 4º, II), não sendo necessário nenhum aviso 
prévio à concessionária caso queira migrar. 

Há ainda a previsão de obrigação atinente 
ao consumidor livre manter contrato de for-
necimento de gás natural canalizado junto à 
distribuidora local, a Companhia Maranhense 
de Gás (GASMAR), com duração mínima de 
10 anos (art. 4º, I) e contratar o fornecimen-
to de gás para seu consumo diretamente com 
um produtor, importador, comercializador, ou 
autoproduzir ou autoimportar durante um pe-
ríodo mínimo de 5 anos (art. 4º, III). Para solici-
tação de acesso ao sistema da concessionária, 
o consumidor livre terá que solicitar a capaci-
dade de movimentação diária contratada, por 

no mínimo cinco anos (art. 6º, II).

Estado de Mato Grosso do Sul

A Agência Estadual de Regulação de Serviços 
Públicos de Mato Grosso do Sul (AGEPAN) por 
meio da Portaria nº 103/2013 (Mato Grosso 
do Sul, 2013) estabeleceu as condições gerais 
para a prestação de serviço de distribuição 
de gás canalizado a consumidor livre, autoim-
portador e autoprodutor no estado de Mato 
Grosso do Sul. O consumo mínimo necessário 
para migrar para o mercado livre é de 150.000 
m³/dia para a indústria; 500.000 m³/dia para 
térmicas; e 1.000.000 m³/dia para matéria 
prima e petroquímica. O aviso prévio à con-
cessionária é de 12 meses antes da entrada 
no mercado livre (art. 12). O consumidor livre 
deve possuir contrato de fornecimento, dire-
tamente com um produtor, comercializador ou 
importador, por um período mínimo de cinco 
anos (art. 13). Existe previsão de tarifa dos ser-

viços de distribuição.

Estado de Minas Gerais

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Econômico (SEDE) publicou a Resolução nº 

17/2013 (Minas Gerais, 2013a) que discipli-
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na as regras para criação do mercado livre na 
área de concessão de gás canalizado no es-
tado de Minas Gerais, e condições gerais de 
acesso à prestação do serviço de gás canali-
zado ao Consumidor Livre, Autoimportador e 
Autoprodutor no Estado. Há previsão de tari-
fa de uso do serviço de distribuição (TUSD). 
Ainda, a Resolução SEDE nº 18/2013 (Minas 
Gerais, 2013b) dispõe sobre regras para o 
exercício de atividade de comercialização de 
gás canalizado no estado de Minas Gerais, 
com as regras para o pedido de autorização 
perante o órgão regulador.

Em junho de 2021, a SEDE publicou a revisão 
de ambas as Resoluções 17 e 18, que pas-
sou por Consulta Pública. Assim, foi divulga-
da a Resolução SEDE 32, de 28 de junho de 
2021, que dentre as principais modificações 
apresenta: 1) para o enquadramento enquan-
to consumidor livre, tanto o consumidor po-
tencialmente livre, quanto o livre deverá ter 
consumo diário médio, computado em perío-
do de doze meses, igual ou superior a 5.000 
m³; 2) o consumidor potencialmente livre é 
obrigado a informar sua intenção de se tornar 
consumidor livre com antecedência mínima de 
120 dias do vencimento de seu contrato com 
a concessionária através de aviso prévio; 3) É 
permitido ao consumidor de gás canalizado 
manter contratos nos ambientes livre e regu-

lado simultaneamente (Minas Gerais, 2013c).

Estado de Pará

A Lei nº 7.719, de 24/06/2013, trata das nor-
mas gerais da prestação de serviço de movi-
mentação de gás canalizado para consumidor 
livre, autoprodutor e autoimportador no esta-
do do Pará, pela Companhia de Gás do Pará. 
O consumo mínimo é de 500.000 m³/dia. O 
aviso prévio à concessionária é de 180 dias an-

tes da entrada no mercado livre (§ 1º, art. 2º). E 
quando de seu retorno para o mercado cativo, 
o prazo de contrato com a concessionária será 

de 5 anos (Pará, 2013).

Estado de Pernambuco

A Agência Estadual de Regulação de Serviços 
Delegados de Pernambuco (ARPE) publicou 
a Resolução nº 96, em 29 de setembro de 
2014, com as condições gerais da prestação 
do serviço de distribuição de gás canalizado 
a Autoprodutor e Autoimportador no Estado 
de Pernambuco, com previsão de TUSD 
(Pernambuco, 2014). 

Em 2016, foi promulgada a Lei estadual nº 
15.900 que estabelece condições sobre ser-
viços locais de gás canalizado no estado de 
Pernambuco, incluindo disposições sobre au-
toprodutor, autoimportador e consumidor li-
vre. Há previsão Tarifa de Movimentação de 
Gás na Área de Concessão (TMOV) com con-
ceito distinto do usualmente utilizado para 
TUSD (Pernambuco, 2016a).

Nesse Estado, o consumo mínimo é de 500.000 
m³/dia, o retorno ao mercado cativo deve ser 
de 12 meses, sendo necessária a permanência 
por pelo menos 5 anos (Pernambuco, 2016a). 
O aviso prévio à concessionária para retorno 
ao mercado cativo deve ser definido no contra-
to. Ainda, destacamos a previsão de TUSD-E 
na Resolução nº 115, de 17 de novembro de 
2016, para atendimento da Refinaria Abreu e 

Lima (RNEST) (Pernambuco, 2016b).

Estado de Santa Catarina

Em 25 de julho de 2019, a Agência de Regulação 
de Serviços Públicos de Santa Catarina (ARESC) 
publicou a Resolução nº 136(Santa Catarina, 
2019), sobre as condições para a prestação dos 
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serviços de distribuição de gás canalizado a usu-
ários livres, autoimportadores e autoprodutores, 
com previsão de TUSD. O consumo mínimo re-
querido é de 10.000 m³/dia, e, em caso de re-
torno ao mercado cativo, o consumidor deverá 
permanecer por período mínimo de 6 meses, 
com aviso prévio à concessionária de 6 meses. 
A Resolução ARESC nº 135, de 25/07/2019, dis-
põe sobre as condições para autorização de co-
mercializador de gás canalizado no Estado.

Estado de São Paulo

Os contratos de concessão da prestação do 

serviço público de distribuição de gás natural 

canalizado de São Paulo trazem, dentre as suas 

diversas cláusulas, uma, pertinente à abertu-

ra da comercialização de gás natural para os 

usuários industriais, grandes consumidores 

(consumo médio mensal contratual equivalen-

te a, no mínimo, 500.000 m³) termoelétricos, 

de gás natural veicular, de cogeração (bypass 

comercial) e interruptível, a partir de doze anos 

contados da celebração desse contrato em se 

tratando da Comgás S.A.; e da data de en-

trada em operação da respectiva Estação de 

Transferência de Custódia, ou por um perío-

do de 20 anos contados da data da assinatu-

ra deste contrato de concessão, o que ocor-

rer primeiro, no caso dos concessionários Gás 

Brasiliano Distribuidora LTDA. e Gás Natural 

São Paulo Sul S.A (Naturgy). Os usuários resi-

denciais e comerciais foram excluídos, perma-

necendo, para estes, o monopólio de distribui-

ção e comercialização da distribuidora durante 

todo o período de concessão (30 anos).

Para regulamentação dessas cláusulas, foi pu-

blicada a Deliberação ARSESP nº 1.061/2020 

(São Paulo, 2020), que revogou as antigas 

Deliberações ARSESP nº 230 (São Paulo, 

2011a) e 231 (São Paulo, 2011b), ambas de 
26/05/2011, que dispõe sobre a prestação dos 
serviços de distribuição aos Usuários Livres, 
Autoprodutores e Autoimportadores, além de 
estabelecer condições para a autorização dos 
comercializadores e de medidas para fomen-
tar o mercado livre no Estado de São Paulo. 

Não há limite mínimo de consumo para o 
Usuário se tornar Usuário Livre ou Usuário 
Parcialmente Livre no Estado de São Paulo. O 
aviso prévio à concessionária é de 6 meses”. 

Veja os dispositivos: 

Art. 28. Não há limite mínimo de consumo para 
o Usuário se tornar Usuário Livre ou Usuário 
Parcialmente Livre no Estado de São Paulo.
§ 1º O Usuário deverá manifestar sua intenção de 
se tornar Usuário Livre ou Usuário Parcialmente 
Livre, no mínimo, com seis meses de antecedên-
cia ao vencimento contratual, devendo cumprir 
o Contrato até o seu vencimento.
§ 2º A partir de 01 janeiro de 2022, o prazo míni-
mo será de três meses de antecedência ao ven-
cimento contratual, devendo cumprir o Contrato 
até o seu vencimento.

Há previsão de Tarifa de Uso do Sistema 
de Distribuição Exclusivo e Específico de 
Autoprodutor e Autoimportador (TUSD-E) 
para o atendimento da UTE Euzébio Rocha e 
UTE São João Energia Ambiental.

Outros critérios podem ser verificados nos ter-
mos do Art. 33. O Usuário Livre terá, a qual-
quer tempo, o direito de requerer contratação 
junto ao Mercado Regulado.

§ 1º O retorno do Usuário Livre ao Mercado 
Regulado dependerá de prévio aviso de sua 
parte, realizado com, no mínimo, três meses 
de antecedência.

§ 2º A Concessionária terá até dois anos da data 
em que foi formalizado o pedido do Usuário 
Livre para retorno ao Mercado Regulado, nos 
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termos do parágrafo 6º deste artigo, ressalva-
dos os casos em que houver disponibilidade 
técnica de atendimento imediato.

§ 3º O prazo mínimo para a contratação da 

prestação do serviço de distribuição de Gás 

Canalizado no Mercado Regulado é de um ano.

Estado de Sergipe

O Decreto nº 30.352, de 14 de setembro de 

2016, aprovou o regulamento do gás canali-

zado no Estado de Sergipe. Em 26 de setem-

bro de 2019, esse Decreto foi alterado pelo 

Decreto nº 40.450, e a Agência Reguladora 

de Serviços Públicos do Estado de Sergipe 

(AGRESE) publicou a Resolução nº 8 (Sergipe, 

2019), que flexibiliza as regras para mercado 

livre. O consumo mínimo é de 10 mil m³/dia 

para enquadramento como consumidor livre, 

que deverá pagar Tarifa de Movimentação 

Específica de Gás (TMOV-E). Após a migração 

para o mercado livre, eventual retorno ao mer-

cado cativo deverá ser de, no mínimo, 6 me-

ses, e seu aviso prévio à concessionária deverá 

ser definido em contrato.

Estado do Rio de Janeiro

Semelhante ao Estado de São Paulo, no Rio de 

Janeiro já existia a previsão nos contratos de 

concessão para usuários livres com um consu-

mo acima de 100.000 m³/dia após 10 anos da 

vigência desses contratos. 

A recente Deliberação AGENERSA nº 4068, 

de 12/02/2020 (Rio de Janeiro, 2020), marca 

a reformulação do mercado livre. O consumo 

mínimo é de 10 mil m³/dia para enquadramen-

to como consumidor livre. Essa norma define 

em seu art. 19, que, no caso migração para o 

mercado livre, o consumidor cativo deve infor-

mar o fato à distribuidora, com a antecedência 

mínima de 12 meses. Também, a norma traz 

a previsão de TUSD-E. Destaca-se, ainda, que 

a AGENERSA abriu três consultas públicas no 

primeiro semestre de 2021 para tratar das re-

gras do mercado livre. Além disso, para o mês 

de junho/2021 está prevista três Audiências 

Públicas sobre os mesmos assuntos tra-

tados nas CPs, quais sejam, Metodologia 

de Cálculo da TUSD e TUSD-E; Condições 

Tabela 01 Principais características do mercado livre nos estados brasileiros

Estado
Consumo Mínimo 

(m3/d)

Aviso prévio 
para migração ao 

mercado livre

Período Mínimo 
de Contrato de 
Uso do Sistema 
de Distribuição 

(CUSD)

Período mínimo 
de permanên-
cia, em caso 

de retorno ao 
Mercado Cativo

TUSD-E ou 
TMOV-E

Amazonas 10.000 Sem previsão Sem previsão Sem previsão Sem previsão

Bahia 10.000 6 meses Sem previsão Sem previsão TMOV-E

Espírito Santo 10.000 6 meses 1 ano Sem previsão Sem previsão

Maranhão 500.000 Livre 5 anos Sem previsão Sem previsão

Mato Grosso do Sul

150.000 (industrial)
500.000 (térmicas)

1.000.000 
(matéria prima e 
petroquímica)

12 meses Sem previsão Sem previsão Sem previsão

Minas Gerais 5.000 120 dias Sem previsão Sem previsão Sem previsão

Pará 500.000 6 meses 5 anos Sem previsão Sem previsão
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Gerais de Fornecimento e de Operação e 

Manutenção de Gasoduto Dedicado para 

Agentes Livres; Condições Gerais da Atuação 

do Comercializador.

Estado de Rio Grande do Norte

A Agência Reguladora de Serviços Públicos do 
Rio Grande do Norte (ARSEP) publicou três nor-
mas para tratar do mercado livre. A Resolução 
Normativa nº 006 (Rio Grande do Norte, 2017b), 
de 18 de julho de 2017, que dispõe sobre a tarifa 
a ser praticada pela Companhia Potiguar de Gás 
– POTIGÁS para autoprodutores e autoimpor-
tadores na área de sua concessão; a Resolução 
Normativa nº 004, de 31 de maio de 2017 que re-
gulamenta o segmento termoelétrico no Estado; 
e, a Resolução Normativa nº 003 (Rio Grande do 
Norte, 2017a), de 30 de maio de 2017, que trata 
da prestação de serviços de distribuição de gás 
canalizado para o autoprodutor e o autoimpor-
tador no Estado do RN. Não existe previsão de 
consumo mínimo. Não há regulamentação es-
pecífica para o comercializador, nem regras para 
o consumidor livre. O aviso prévio em casos de 
eventual retorno ao mercado cativo deverá ser 
definido em contrato. E, o período mínimo de 

contrato no mercado cativo é de cinco anos.

A Tabela 01 apresenta resumo dos princi-

pais pontos do mercado livre nos estados 

analisados:

Os demais estados brasileiros

Além desses treze Estados brasileiros, cujo 
mercado livre foi regulamentado, pode-se 
apontar que os demais Estados brasileiros es-
tão em diversos patamares normativos. No pri-
meiro deles pode ser classificados os Estados 
que possuem uma legislação base, com a in-
dicação de volume mínimo para migração ao 
mercado livre, mas ainda com pendências de 
regulamentação. 

Esse é o caso do Paraná, em que a Lei 
Complementar 205/2017, que dispõe sobre os 
serviços de distribuição de gás canalizado, es-
tabelece em capítulo específico algumas con-
dições genéricas sobre o mercado livre, com 
destaque para o art. 28, que traz o cronogra-
ma para implementação do mercado livre para 
comercialização de gás canalizado no Estado 
do Paraná: “I – para o segmento termoelétri-
co, com consumo a partir de 500.000 m3/dia 
(quinhentos mil metros cúbicos por dia), a par-
tir da publicação desta Lei Complementar, nos 

Tabela 01 Principais características do mercado livre nos estados brasileiros

Estado
Consumo Mínimo 

(m3/d)

Aviso prévio 
para migração ao 

mercado livre

Período Mínimo 
de Contrato de 
Uso do Sistema 
de Distribuição 

(CUSD)

Período mínimo 
de permanên-
cia, em caso 

de retorno ao 
Mercado Cativo

TUSD-E ou 
TMOV-E

Pernambuco 500.000 Prazo Contratual Sem previsão 12 meses TMOV-E

Santa Catarina 10.000 6 meses Sem previsão 6 meses -

São Paulo Não há
6 meses e 3 

meses a partir de 
01/01/2022

Sem previsão Sem previsão TUSD-E

Sergipe 10.000 Prazo Contratual Sem previsão 6 meses TUSD-E

Rio de Janeiro 10.000 12 meses Sem previsão Sem previsão TUSD-E

Rio Grande do Norte Sem previsão Prazo Contratual 5 anos Sem previsão Sem previsão

Fonte: Elaboração própria.

(Cont.)
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termos do regulamento; II – Para os demais 
segmentos de mercado, com consumo a par-
tir de 100.000 m3/dia (cem mil metros cúbicos 
por dia), a partir de 2021, nos termos do regu-
lamento” (Paraná, 2017).

No Rio Grande do Sul destaca-se a companhia 
de gás Companhia de Gás do Estado do Rio 
Grande do Sul (Sulgás), que passa por proces-
so de privatização. Cabe destacar, no entan-
to, que ainda não existe regra pertinente ao 
mercado livre na localidade. Nesse Estado, as 
funções de regulador pertencem à Secretaria 
Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura 
(Sema). Em decorrência do projeto de lei 
PL 81/2021, foi publicada a Lei Estadual nº 
15.648/21 que delegou à AGERGS essa fun-
ção de regular o mercado de gás (ALRS, 2021). 
Encontram-se abertas Consulta e Audiência 
Públicas na AGERGS para fins de contribuição 
em duas minutas de resolução, uma referente 
aos serviços de distribuição de gás canalizado, 
e outra relativa ao mercado livre no estado do 
Rio Grande do Sul (AGERGS, 2021). 

Na região Norte, os Estados de Rondônia e 
Acre têm distribuidoras de gás canalizado, res-
pectivamente, Rongás e Gasap. O contrato de 
concessão da Rongás é de 25 anos, prorrogá-
vel pelo mesmo período. E, o da Gasap é de 
30 anos, cujo prazo é renovável por igual pe-
ríodo. Nenhuma das duas companhias possui 
vendas relevantes ou apresentam regras para 
mercado livre. Roraima e Acre, por seu turno, 
não possuem contrato de concessão, compa-
nhia distribuidora e nem legislação. 

No Centro-oeste, a Companhia Brasiliense 
de Gás (Cebgás) e a Agência Goiana de Gás 
Canalizado S/A (Goiasgás) possuem contratos 
de concessão de 30 anos, renováveis por igual 
período. Ambas não possuem volume relevan-

te de venda de gás. No Tocantins não há con-
trato de concessão, companhia ou legislação 

específica. 

No Nordeste, os Estados de Alagoas e Piauí 

também não possuem legislação do mercado 

livre, basicamente, têm os contratos de con-

cessão e as companhias. Em Alagoas, o con-

trato de concessão é de 50 anos, prorrogáveis. 

Já no Piauí o contrato de concessão é de 30 

anos renovável por igual período e a compa-

nhia não tem venda significativa.

3. A INICIATIVA GÁS PARA CRESCER

Lançada em junho de 2016, a iniciativa “Gás 

para Crescer”, buscou propor medidas con-

cretas de aprimoramento do arcabouço nor-

mativo do setor de gás natural. A iniciativa foi 

liderada Ministério de Minas e Energia, em con-

junto com a Empresa de Pesquisa Energética 

(EPE) e a Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis (ANP) e contou 

com um Comitê Técnico e vários Subcomitês 

Temáticos, com a participação de diversos 

agentes. Durante os debates, entre outros, 

destacou-se o pleito de necessidade de har-

monização regulatória do setor, seja a nível 

estadual, seja em relação as esferas estadual 

e federal, em favor da evolução do mercado.

Cabe observar que o tema foi discutido pelo 

Subcomitê Temático nº 03, responsável pela 

distribuição e teve como consenso entre seus 

participantes5 que existem medidas a serem 

implementadas buscando assegurar o cum-

5 Como agentes do mercado participantes do men-
cionado Subcomitê temos ABIAPE, ABIQUIM, ABI-
VIDRO, ABRACE, ABRACEEL, ABRAGET, ANACE, 
CNI, IBP, Petrobras, ABAR e ABEGÁS.
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primento de alguns princípios básicos da re-

gulação dos serviços locais de gás canalizado, 

com o apoio das agências reguladoras esta-

duais e com uma maior transparência das in-

formações (MME, 2016). Não houve, contudo, 

um consenso sobre os conflitos regulatórios 

envolvendo esferas federal e estadual. Foram 

pontuados diferentes entendimentos sobre o 

que seria um serviço local de gás canalizado e, 

diferentes opiniões sobre a quem competeria 

regular as figuras do consumidor livre, auto-

produtor e autoimportador.

Como premissas para a viabilização de um 

mercado de gás, o Gás para Crescer pautou, 

através da Resolução CNPE nº 10, a necessida-

de de adoção de boas práticas internacionais, 

a atração de investimentos, a diversidade de 

agentes, o maior dinamismo e o acesso à in-

formação, a participação dos agentes do setor, 

a promoção da competição na oferta de gás 

natural e o respeito aos contratos (Brasil, 2017).

Nos quesitos diversidade de agentes e com-

petição na oferta há ainda muito espaço para 

evoluir, pois, ainda que novas empresas este-

jam presentes nos campos de exploração e de 

produção, a oferta de gás para o mercado per-

manece ainda controlada pela Petrobras, con-

sequência da ausência de uma regulação clara 

sobre o acesso de terceiros as infraestruturas de 

escoamento, tratamento e regaseificação. Esse 

cenário tem gerado barreiras para a entrada de 

novos comercializadores e, consequentemente, 

dificuldade de preços atrativos o suficiente para 

o desenvolvimento do mercado livre de gás.

O Subcomitê 04, o qual tratou especificamen-

te da comercialização, teve, entre seus desa-

fios, a tarefa de propor a implementação de 

medidas de estimulo à concorrência que limi-

tem a concentração e promovam efetivamente 

a competição na oferta de gás natural. Buscou 

com isso conseguir desenvolver um incentivo 

à redução dos custos de transação da cadeia 

de gás natural e ao aumento de liquidez do 

mercado, através da promoção do desenvolvi-

mento de hub(s) de negociação de gás natural 

e outras medidas que contribuam para maior 

dinamização do setor (Brasil, 2017).

Apesar de não ter logrado sucesso na apro-

vação de um novo marco jurídico-regulatório 

para o mercado de gás natural, a iniciativa Gás 

para Crescer abriu caminho para um processo 

de reforma no setor, abarcando questões es-

truturais do mercado. 

4. NOVO MERCADO DE GÁS

O Conselho Nacional de Política Energética 

(CNPE), presidido pelo Ministro de Estado de 

Minas e Energia, aprovou, em 09 de abril de 2019 

a Resolução que institui o Comitê de Promoção 

da Concorrência do Mercado de Gás Natural no 

Brasil. Em síntese, o chamado “Novo Mercado 

de Gás” é um programa idealizado e coordena-

do pelo MME, em parceria com o Ministério da 

Economia, a ANP, o Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica (CADE) e a EPE.

O objetivo do programa é desenvolver um mer-

cado de gás natural no Brasil, aberto, dinâmico 

e competitivo. Assim, em 29 de abril de 2019, o 

Ministro de Minas e Energia (MME) destacou a 

importância do setor energético para o desen-

volvimento da infraestrutura do país e sinalizou 

as três principais prioridades em âmbito institu-

cional, quais sejam: (1) aperfeiçoar a governan-

ça, especialmente das agências reguladoras, 
através do fortalecimento das estruturas finalís-
ticas e com a introdução de uma abordagem 
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de riscos e de integridade; (2) promover a esta-

bilidade regulatória e jurídica; e (3) implemen-

tar a previsibilidade, priorizando a publicidade 

para que os investidores possam se preparar 

para responder às oportunidades. O Ministro 

ainda evidenciou o potencial de crescimento e 

expansão do uso do gás natural na matriz ener-

gética brasileira, especialmente o proveniente 

do pré-sal, de forma a cumprir o Plano Decenal 

de Energia (PDE) de 2027.

Dentre os instrumentos desse Programa, pode-

-se pontuar: a) Decreto que instituiu o Comitê de 

Monitoramento da Abertura do Mercado de Gás 

Natural – CMGN; b) Termo de Compromisso 

de Cessação (TCC) assinado entre CADE e 

Petrobrás com o objetivo de extinguir o mono-

pólio de fato da estatal; c) Resolução CNPE nº 

16/2019 contendo diretrizes para a promoção 

da livre concorrência no mercado de gás natu-

ral; d) Resoluções ANP; e) Regulações Estaduais 

incentivadas por programas federais como o 

Programa de Equilíbrio Fiscal (PEF) e o Programa 

de Fortalecimento das Finanças Estaduais (PFE); 

e, f) Tributário, tais como ajuste SINIEF/CONFAZ, 

dentre outras medidas.

Quanto à Resolução CNPE nº 16, no dia 25 de 

junho de 2019, destacamos as diretrizes para a 

implementação do Novo Mercado de Gás. De 

modo geral, essa norma apresenta os princí-

pios norteadores para transição de um merca-

do de gás natural, dentre as quais, pontuamos: 

IV – a mitigação de condições que favoreçam 

discrepâncias acentuadas de preços entre as 

Regiões do País durante período de transição, 

com gradativa implantação do sinal locacional; 

V – a coordenação da operação do sistema de 

transporte pelos transportadores independen-

tes por meio dos códigos comuns de rede.

Nos arts. 2º e 3º, apresenta-se o modo pelo 

qual a transição será realizada, com a adoção 

do adjetivo “coordenado”, visando a venda 

de ativos com vistas à diversificação de agen-

tes, inclusive com a recomendação de deses-

tatização de distribuidoras estaduais. Assim, a 

Resolução se apresenta como proposta para 

ampliar a competição no setor de gás natural, 

com recomendações para os diversos agentes 

e com encaminhamentos sobre governança, 

tal qual a meta de 60 dias para definição de 

critérios, de formato e de periodicidade para 

implementação de ações no âmbito desse 

programa. Nesse sentido, o art. 4º trata de 

questões relativas à oferta, independência, 

dos transportadores, sistema de entradas e sa-

ídas, assim como o gas release.

A Resolução CNPE nº 16/2019 também reco-

menda medidas para incentivo do mercado livre 

de gás com forte ressonância na esfera estadual, 

conforme previsto em seu art. 5º, tais como: 

I – reformas e medidas estruturantes na prestação 
de serviço de gás canalizado, incluído eventual 
aditivo aos contratos de concessão, de forma a 
refletir boas práticas regulatórias, recomendadas 
pela ANP, avaliando a oportunidade e conveni-
ência de definição de novo contrato de con-
cessão, que incluem: a) princípios regulatórios 
para os Consumidores Livres, Autoprodutores 
e Autoimportadores; b) transparência do teor 
dos contratos de compra e venda de gás natural 
para atendimento do mercado cativo; c) aquisi-
ção de gás natural pelas distribuidoras estaduais 
de forma transparente e que permita ampla par-
ticipação de todos os ofertantes; d) transparên-
cia na metodologia de cálculo tarifário e na de-
finição dos componentes da tarifa; e) adoção de 
metodologia tarifária que dê os corretos incenti-
vos econômicos aos investimentos e à operação 
eficiente das redes; f) efetiva separação entre as 
atividades de comercialização e de prestação de 
serviços de rede; e g) estrutura tarifária propor-
cional a utilização dos serviços de distribuição, 
por segmento de usuários; 
II – criação ou manutenção de agência regulado-
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ra autônoma, com requisitos mínimos de gover-
nança, transparência e rito decisório;
III – privatização da concessionária estadual de 
serviço local de gás canalizado; e 
IV – adesão a ajustes tributários necessários à aber-
tura do mercado de gás natural discutidas no âm-
bito do Conselho Nacional de Política Fazendária 
– CONFAZ, a exemplo do Ajuste do Sistema 
Nacional Integrado de Informações Econômico-
Fiscais – SINIEF nº 03/18, de 3 de abril de 2018.

5. A LEI Nº 14.134/2021

A Lei nº 14.134, promulgada no dia 8 de abril 

de 2021, trouxe diversas alterações ao mer-

cado de gás brasileiro, nos diversos ramos da 

cadeia de valor do combustível, especialmente 

em relação ao transporte e a comercialização 

do insumo, com a finalidade de aumentar a im-

portância do combustível na matriz energética 

brasileira, conforme as premissas das iniciativas 

Gás para Crescer e do Novo Mercado de Gás. 

O artigo 3º da referida Lei, dentro da análi-

se desse estudo, traz os seguintes conceitos 

relevantes, além daqueles já apresentados no 

início deste artigo: 

“XVII – distribuição de gás canalizado: 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 natu-
ral, destinado à movimentação de gás natural ou 
à conexão de fontes de suprimento, conforme os 
critérios estabelecidos nesta Lei, ressalvados os 
casos previstos nos incisos XXIV6 e XXV7 do caput 

6 XXIV - gasoduto de escoamento da produção: con-
junto de instalações destinadas à movimentação 
de gás natural produzido, após o sistema de me-
dição, com a finalidade de alcançar as instalações 
onde será tratado, processado, liquefeito, acondi-
cionado ou estocado;

7 XXV - gasoduto de transferência: duto destinado à 
movimentação de gás natural, considerado de in-

deste artigo, podendo incluir estações de com-
pressão, de medição, de redução de pressão, de 
recebimento, de entrega, de interconexão, entre 
outros complementos e componentes, nos ter-
mos da regulação da ANP” (Brasil, 2020).

Destaca-se que a Lei aponta no art. 7º8 crité-

rios para enquadramento do transporte com a 

finalidade de esclarecer o liame entre essa ati-

vidade e outras relativas à movimentação em 

gasodutos. Além disso, com a finalidade de 

combater o monopólio e fomentar a concor-

rência entre as empresas do setor, determinou 

que o transportador atue com independência 

e autonomia em relação aos agentes que exer-

teresse específico e exclusivo de seu proprietário, 
com início e término em suas próprias instalações 
de produção, coleta de produção, transferência, 
estocagem subterrânea, acondicionamento e pro-
cessamento de gás natural;

8 Art. 7º Será considerado gasoduto de transporte 
aquele que atenda a, pelo menos, um dos seguin-
tes critérios:

 I – gasoduto com origem ou destino nas áreas de 
fronteira do território nacional, destinado à movi-
mentação de gás para importação ou exportação;

 II – gasoduto interestadual destinado à movimen-
tação de gás natural;

 III – gasoduto com origem ou destino em terminais 
de GNL e ligado a outro gasoduto de transporte 
de gás natural;

 IV – gasoduto com origem em instalações de trata-
mento ou processamento de gás natural e ligado a 
outro gasoduto de transporte de gás natural;

 V – gasoduto que venha a interligar um gasoduto 
de transporte ou instalação de estocagem subter-
rânea a outro gasoduto de transporte; e

 VI – gasoduto destinado à movimentação de gás 
natural, cujas características técnicas de diâmetro, 
pressão e extensão superem limites estabelecidos 
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 
exclusivamente no inciso II do caput deste artigo 
destinados à interconexão entre gasodutos de dis-
tribuição poderão ter regras e disciplina específi-
cas, nos termos da regulação da ANP, ressalvadas 
as respectivas regulações estaduais
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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-

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 cons-

trução de todos os novos gasodutos, sem de-

terminar prazo de vigência, sendo revogada tão 

somente em caso de liquidação ou falência ho-

mologada ou decretada, por requerimento da 

empresa autorizada; por desativação completa 

e definitiva da instalação de transporte; por des-

cumprimento, de forma 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. 10 Lei nº 14.134/2021). Antes, 

os novos gasodutos 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).

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A efetiva implantação de um mercado de 

gás natural dinâmico e competitivo requer a 

adoção de medidas em favor da livre comer-

cialização da molécula nas esferas estaduais, 

conforme previsto na Resolução CNPE nº 

16/2019. Entre elas, destacamos: a) a implan-

tação e adoção de princípios regulatórios para 

os Consumidores Livres, Autoprodutores e 

Autoimportadores; b) maior transparência nos 

contratos de compra e venda de gás natural 

para atendimento do mercado cativo; c) aqui-

sição de gás natural de forma transparente e 

com ampla participação de todos os ofertan-

tes; d) maior transparência na metodologia de 

cálculo tarifário e na definição dos componen-

tes da tarifa, com estrutura tarifária proporcio-

nal à utilização dos serviços de distribuição, 

por segmento de usuários; e) adoção de me-

todologia tarifária com incentivos econômi-

cos; f) efetiva separação entre as atividades de 

comercialização e de prestação de serviços de 

rede; e g) criação ou manutenção de agência 

reguladora autônoma, com requisitos mínimos 

de governança, transparência e rito decisório; 

e h) adesão a ajustes tributários necessários à 

abertura do mercado de gás natural.

A análise realizada no artigo demonstra que, 

apresar de alguns estados terem apresenta-

do evoluções em seus marcos regulatórios 

importantes neste sentido, há ainda muito a 

ser feito. 

Colomer (2013) alerta para o fato de ser “im-

portante que se busque diretrizes comuns na 

regulamentação do consumidor livre nos di-

versos estados de modo que um comerciali-

zador que pretenda operar no Brasil não tenha 

que lidar com 27 diferentes regulações”.
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Haja vista que nas atividades de produção 

e comercialização (carregamento) os preços 

são livres, e nas atividades de transporte e de 

distribuição os mesmos são regulados, resul-

ta que, justamente por conta das diferentes 

legislações e regulamentações entre os esta-

dos da Federação, os preços do gás natural 

variam substancialmente de estado para es-

tado, já que a valoração do energético e de 

sua movimentação por gasodutos depende 

de diversos agentes econômicos, privados ou 

públicos, e de agências reguladoras no âmbito 

federal e estadual, ao longo da cadeia de valor 

da indústria do gás natural. 

Neste sentido, sugere-se um esforço comum 

entre todos os agentes econômicos, agentes 

de governo e agentes que desempenham 

atividades especiais, em discutir e elaborar 

de maneira conjunta uma proposta de har-

monização da regulamentação estadual refe-

rente às atividades locais de gás canalizado. 

Permite-se assim que haja maior transparência 

na formação de preços e tarifas, maior compe-

titividade do gás frente a outros energéticos, 

maior liberdade de escolha de suprimento 

pelo consumidor final, e consequentemente 

uma indústria mais forte e competitiva.

No processo de modernização e promoção de 

um mercado mais competitivo, o livre acesso 

às infraestruturas ditas essenciais, tais como 

as UPGN´s, os Terminais de Regaseificação 

de GNL, os Gasodutos de Escoamento 

da Produção e também os Gasodutos de 

Transporte, também será condição preponde-

rante para a existência de um Mercado Livre e 

Competidor, com diversidade de agentes. Em 

um ambiente de mercado onde há a presença 

de uma empresa verticalizada atuando de for-

ma integrada em todas as etapas da cadeia de 

valor do energético, inclusive sendo proprietá-

ria exclusiva de essential facilities, destaca-se 

a importância de se aplicar mecanismos regu-

latórios que doutrinem o acesso a estes ativos 

essenciais inclusive para empresas concorren-

tes. Esta é uma forma de garantir a participa-

ção de novos agentes competidores e de se 

alcançar os benefícios econômicos esperados, 

inclusive pela atração de novos investimentos, 

e proporcionados pelo aumento da competi-

ção, não só na comercialização, mas também 

no suprimento de gás natural.

Nos últimos anos, observamos passos impor-

tantes na esfera federal em favor do mercado 

de gás. A iniciativa Gás Para Crescer, o progra-

ma Novo Mercado de Gás, a Resolução CNPE 

16/2019 e a recém promulgada Lei nº 14.134 

são marcos muito relevantes. Neste momen-

to, a definição de regulamentos pela ANP e 

a evolução e harmonização dos marcos legais 

e regulatórios nos estados mostram-se como 

críticos à continuidade do processo.
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