
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENGENHARIA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA E DE PETRÓLEO 

CURSO DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO 

 

 

 

 

 

 

 ANÁLISE GERAL DO SETOR E CONDIÇÓES REGULATÓRIAS   

        DE GÁS NATURAL NO BRASIL  

 

 

 

 

 

 

MONOGRAFIA DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PETRÓLEO 

 

 

 

 

MATEUS MARTIGNONI TAVARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói, 2011 

 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENGENHARIA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA E DE PETRÓLEO 

CURSO DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO 

 

 

 

   MATEUS MARTIGNONI TAVARES 

 

 

 

 ANÁLISE GERAL DO SETOR E CONDIÇÓES REGULATÓRIAS   

        DE GÁS NATURAL NO BRASIL  

 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de 

Engenharia de Petróleo da 

Universidade Federal Fluminense, 

como requisito parcial para a 

obtenção do título de Engenheira de 

Petróleo. 

 

 

 

 

Orientador: Albino Lopes d’Almeida 

 

 

 

 

 

Niterói 

2011 







 

 iii 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

Primeiramente a Deus por saber que tudo que 

alcancei até hoje é por pura graça e misericórdia 

Dele. 

 

À minha mãe Tânia que sempre fez o possível e 

impossível para eu chegar onde estou hoje. 

 

Ao meu pai Célio por suas longas conversas de 

estímulo, motivação e por sempre ter acreditado em 

mim. 

 

À minha irmã Priscila e todos os meus outros 

familiares que me apoiaram por todos esses anos e 

agüentaram meus momentos difíceis. 

 

À minha namorada Claudia, que mais que uma 

namorada tem sido também minha grande amiga, me 

apoiando e estando ao meu lado em todos os 

momentos. 

 

Aos meus amigos que sempre me apoiaram e 

estenderam a mão quando precisei de ajuda seja em 

momentos difíceis ou pela simples necessidade de 

uma companhia para compartilhar uma conversa e 

dar boas risadas. 

 

Ao meu orientador e professor Albino d’Almeida, 

que esteve disposto a me ajudar, esclarecer dúvidas e 

dar sugestões para a realização deste trabalho. 

 

A todo o corpo docente da UFF, que de diversas 

formas ajudaram a proporcionar a minha formação 

acadêmica e profissional. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 iv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Many small people, who in many small 

places, do many small things, that can 

alter the face of the world." 

 
  Citação retirada do muro de Berlin 

 

 



 

 v 

     RESUMO 

 

O setor de gás natural vem se desenvolvendo com o passar dos anos de forma a 

cada vez mais firmar a sua importância na matriz energética, seja por vantagens frente a 

outros combustíveis fósseis ou pela dependência encontrada nele na ausência de outras 

fontes de energia viáveis e disponíveis. No mundo o gás natural é de extrema 

importância para regiões com alto consumo de energia como Europa, América do Norte 

e Pacífico Asiático, sendo necessário o desenvolvimento de novas formas de extração e 

transporte para suprir este alto consumo, o que vêm sendo observado com a extração do 

Gás de Xisto e o transporte por Gás Natural Liquefeito. Já no Brasil, a importância do 

gás natural vem crescendo nos últimos anos, porém ainda apresenta uma porcentagem 

relativamente pequena na matriz energética devido à forte presença de utilização de 

fontes renováveis e também a alguns obstáculos que impedem o desenvolvimento do 

setor no país. O presente trabalho traz uma análise do histórico do gás natural até chegar 

a sua situação atual, focando no principal obstáculo que vinha contribuindo para o 

impedimento do crescimento do segmento no país, a falta de uma regulação específica 

para as atividades do setor. 

 

Palavras-chave: gás natural, matriz energética, regulação, lei do gás. 
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ABSTRACT 

 

 The natural gas industry has been developing over the years in order to 

increasingly assert its importance in the energetic field, either due its advantages over 

other fossil fuels or by dependence found in gas due the absence of other viable and 

available sources of energy. Worldwide natural gas is extremely important for regions 

with high energy consumption such as Europe, North America and Asia Pacific, being 

necessary the development of new forms of extraction and transport in order to provide 

the high consumption, which have been observed with Shale gas extraction and  

Liquefied Natural Gas transport. In Brazil, the importance of natural gas has increased 

in recent years but still has a relatively small percentage in the energetic field due the 

strong presence of use of renewable sources as well as some obstacles that has 

prevented the development of gas industry in the country. This paper presents an 

analysis of the entire historical of natural gas until get to its current situation, focusing 

in the main obstacle that had prevented the growth of the segment in the country, the 

lack of a specific regulation for the sector's activities. 

 

Key-words: natural gas, energetic field, regulation, gas law 
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CAPÍTULO I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

O gás natural é um combustível fóssil oriundo de uma fonte não-renovável, 

encontrado em rochas porosas no subsolo. Possui diversas utilizações para diferentes 

setores e tem como grande vantagem frente aos outros combustíveis fósseis ser uma 

fonte mais limpa, reduzindo a emissão de poluentes e colaborando para preservação do 

meio ambiente, além de servir como alternativa à utilização do petróleo, diminuindo a 

dependência que a matriz energética tem em relação a ele. 

No mundo, a dependência do gás natural como fonte de energia varia de acordo 

com as características de regiões e países. O continente europeu destaca-se como grande 

consumidor e sobre forte dependência do gás, sendo este um substituto do petróleo, 

escasso na região; e obtendo esse gás de países com alta produção como Rússia, 

Turquemenistão, Noruega e Argelia. Já na América do Norte, região com segundo 

maior consumo de gás, se encontra os Estados Unidos, país com maior consumo 

energético mundial, que atualmente vem suprindo seu forte consumo através da 

produção de gás não convencional (shale gas). No Pacífico Asiático também se 

encontram grandes consumidores como China, Índia, Japão e Coréia do Sul, sendo 

todos grandes dependentes de importação do gás natural por não produzirem o que 

consomem. 

 No Brasil a importância do gás natural na matriz energética vem aumentando 

nos últimos 25 anos. Ao contrário de outras regiões no mundo, o gás ainda apresenta 

uma participação relativamente pequena na matriz brasileira (10%), fato este que pode 

ser explicado pela alta utilização de fontes renováveis no país, com destaque para a 

hidráulica e os derivados da cana de açúcar. A baixa utilização do gás natural no Brasil 

pode também ser explicada pela falta de incentivos e definições, sejam esses referentes 

à sua produção e utilização nos diversos segmentos em que se encontra utilidade ou 

então em relação às suas formas de transporte, distribuição e comercialização. 

 O gás natural no Brasil sempre se encontrou subordinado à lógica empresarial do 

petróleo, sendo tal dependência observada em sua produção por ser em grande maioria 

de origem associada ao petróleo; e, também, no quesito da legislação, onde o gás foi 

durante muitos anos regulado juntamente ao petróleo, sem uma legislação específica 
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para as atividades que envolviam o seu setor.  Com a falta de definições para as 

atividades de transporte, distribuição e comercialização do gás e visando um progresso 

em sua utilização no país, viu-se necessária a criação de uma norma específica para 

regular as atividades da indústria de gás natural. Dessa forma, em março de 2009 foi 

aprovada a Lei Federal nº 11.909, conhecida como Lei do Gás, tratando das questões 

pendentes que ainda necessitavam de regulação para o desenvolvimento da indústria de 

gás natural e que será o foco principal do presente trabalho. 

1.2 OBJETIVO DO TRABALHO 

 

 Este trabalho visa realizar uma análise do segmento de gás natural, passando por 

todo seu histórico até a sua situação atual na matriz energética mundial e focando na 

nacional, mostrando como o mercado se desenvolveu com o decorrer dos anos através 

de valores quantitativos e qualitativos; e descrevendo e compreendendo acontecimentos 

envolvendo o segmento. 

 Por meio desse estudo, espera-se, como objetivo principal, colaborar com a 

produção de material sobre o novo marco regulatório do gás natural e oferecer as 

principais transformações no ambiente legal e regulatório da indústria do gás natural no 

Brasil, mostrando o porquê da necessidade de se estar criando uma legislação específica 

para o gás, o que foi definido nessa nova regulação, o que a mesma  trouxe de mudanças 

para o setor de gás, e o que se pode esperar para este segmento futuramente com a 

aplicação do que foi imposto pela lei. 

 Como primeiro objetivo específico, este trabalho apresenta uma melhor 

compreensão do mercado de gás natural no mundo, mostrando sua importância na 

matriz energética mundial e como se desenvolveu e se encontra o segmento, e suas 

tendências. 

 O segundo objetivo específico a ser explorado é uma analise do mercado de gás 

natural brasileiro, mostrando como o mesmo se desenvolveu, quais foram os fatores que 

influenciaram para o rumo que o gás tomou no país, como o setor de gás se encontra e o 

que se pode esperar do segmento com o passar dos anos. 

 Como terceiro e último objetivo específico, analisa-se como o gás natural foi e é 

transportado e distribuído no território nacional, de forma a mostrar a evolução de sua 

logística de transporte e o que ainda precisa ser desenvolvido para otimizar o seu 

transporte e distribuição.  
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1.3 METODOLOGIA 

 

 O presente trabalho foi realizado através de pesquisas bibliográficas a livros, 

artigos e notícias com grande foco nas informações atuais. Inicialmente, realizou-se um 

levantamento e análise das publicações referentes ao objeto de estudo da pesquisa, tanto 

nos aspectos de fundamentos quanto ao objetivo principal do trabalho. Este 

levantamento consistiu de busca de informações relevantes sobre a indústria do gás 

natural, valendo-se de informações públicas e virtuais, bem como contatos com 

profissionais e pesquisadores da área. Após a obtenção e estudo de todo o material 

necessário para o presente trabalho e do conhecimento para a realização do mesmo, foi 

possível definir sua estruturação e o que de fato deveria ser analisado e discutido para 

obter sucesso atingindo o que foi proposto no objetivo do trabalho. 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO  

 

O trabalho foi dividido em 6 capítulos. O capítulo 1 é composto pelas presentes 

considerações iniciais, contendo a introdução, objetivos gerais e específicos, 

metodologia e a estrutura do trabalho. Em seguida o capítulo 2 mostra uma visão geral 

do que é o gás natural, suas características, aplicações, como o segmento se encontra no 

mundo e quais são suas tendências. No capítulo 3 é apresentado como o setor do gás 

natural se desenvolveu no Brasil, com seu histórico até chegar aos dias de hoje. O 

capítulo 4 se refere ao transporte e distribuição de gás no país, descrevendo como se 

desenvolveu, sua situação atual, de que forma tais atividades são realizadas e, fazendo 

uma ligação com o capítulo 5, é mostrado alguns fatores responsáveis pelo não 

desenvolvimento e otimização das atividades de transporte e distribuição de gás. O 

capítulo 5 apresenta as principais transformações no ambiente legal e regulatório da 

indústria do gás natural no Brasil, mostrando desde as primeiras normas redigidas, 

quando as atividades do setor de gás ainda eram atreladas ao petróleo, até a edição de 

uma lei específica para o gás natural, objeto principal de estudo no presente trabalho. 

No capítulo 6 são apresentadas as considerações finais. 
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CAPÍTULO II – O GÁS NATURAL NO CONTEXTO MUNDIAL 

2.1 O GÁS NATURAL 

 

  O gás natural é uma fonte de energia não renovável  oriunda de combustíveis 

fósseis, encontrada no subsolo através de jazidas de petróleo e é composto por uma 

mistura de hidrocarbonetos leves. Tem sua origem na decomposição de plantas e 

animais, resultante de um processo de milhões de anos. É inodoro, incolor, insípido e 

mais leve que o ar. O gás natural é considerado um combustível limpo quando 

comparado com outros combustíveis fósseis. Pela lei número 9.478/97, a Lei do 

Petróleo, o gás natural "é a porção do petróleo que existe na fase gasosa ou em solução 

no óleo, nas condições originais de reservatório, e que permanece no estado gasoso em 

CNTP (condições normais de temperatura e pressão)" (LEI Nº 9.478, 1997). 

A composição do gás natural nunca é constante, podendo variar muito 

dependendo de fatores relativos ao reservatório, processo de produção, 

condicionamento, processamento e transporte. Entretanto, seu componente principal é o 

metano, o qual tem uma composição variando tipicamente entre 70% e 90% v/v.  Entre 

seus outros componentes se encontram também os hidrocarbonetos etano, propano, 

butano e pentano, e outros compostos como gás carbônico e nitrogênio (Background, 

NaturalGas.org, 2011). 

Pode ainda ser definido como gás natural associado ou não associado. Define-se 

como Gás Natural Associado aquele que, no reservatório, se encontra dissolvido no óleo 

ou sob a forma de capa de gás. Neste caso, a produção de gás é determinada diretamente 

pela produção do óleo. Não havendo condições econômicas para a extração, o gás 

natural pode ser reinjetado ou queimado, a fim de evitar o acúmulo de gases 

combustíveis próximos aos poços de petróleo. Já o Gás Não Associado é aquele que, no 

reservatório, está livre do óleo ou quantidades muito pequenas de óleo estão presentes. 

Neste caso, justifica-se produzir comercialmente apenas gás.  

A descoberta do gás natural data de milhares de anos atrás no Oriente Médio, 

onde o gás mineral era expelido naturalmente para a superfície, e povos da antiguidade 

como persas, babilônios e gregos construíam templos onde utilizavam o gás em 

cerimônias religiosas, através do qual mantinham aceso o "fogo eterno". Os chineses 

foram os primeiros a utilizar o gás natural de maneira econômica e social que se tem 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Condi%C3%A7%C3%B5es_Normais_de_Temperatura_e_Press%C3%A3o
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registro, aproveitando o escape de gás natural para construção de fornos destinados à 

cerâmica e à metalurgia (History, NaturalGas.org, 2011). 

Até o final do século XIX, o gás natural foi usado quase exclusivamente como 

fonte de luz, e assim permaneceu devido à falta de estruturas de transporte. No entanto, 

em 1890, ocorreu uma grande mudança neste cenário com a construção do primeiro 

gasoduto transportando gás de poços do estado da Indiana para a cidade de Chicago. 

Entretanto, devido às condições ainda rudimentares, não era possível transportar o gás 

por grandes distâncias de forma eficiente. Isto tornou-se prático na década de 1920, com 

o resultado de avanços tecnológicos em gasodutos. Contudo, somente após a Segunda 

Guerra Mundial que o uso de gás natural cresceu rapidamente devido ao 

desenvolvimento de redes de gasodutos e sistemas de armazenamento em grande escala 

(History, NaturalGas.org, 2011). 

 A partir da construção de extensas linhas de gasodutos na Europa e na América 

do Norte e, sobretudo, do aumento do preço do petróleo no mercado internacional, o gás 

natural ingressou como atividade econômica no cenário mundial, realçando as 

vantagens econômicas e ecológicas desta fonte de energia e ampliando sua utilização 

para diversas áreas. Atualmente, o gás natural é a terceira fonte de energia mais 

utilizada no planeta, sendo menos usado que o petróleo e o carvão (History, 

NaturalGas.org, 2011). 

 

2.2 APLICAÇÕES DO GÁS E SUAS VANTAGENS  

 

O gás natural é uma fonte de energia que pode vir a ser utilizada para diversas 

finalidades. Os principais usos do gás são o aquecimento e a geração de eletricidade. 

Entretanto, devido às crescentes preocupações ambientais, pode-se perceber também 

que o gás natural está ocupando importante valor em outras áreas, como no transporte, 

indústria, comercio e células de combustível.  

Muitas são as vantagens relacionadas ao uso do gás natural, tanto para as áreas 

supracitadas, como também para a sociedade. Destaca-se, ainda, a geração de energia 

através de uma fonte energética mais econômica e limpa em relação a outros 

combustíveis fósseis, o que reduz, portanto, a emissão de poluentes e contribui para a 

preservação do meio ambiente, e também a melhoria do rendimento energético e 

diversificação da matriz energética, reduzindo a dependência no petróleo. 
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USO RESIDENCIAL 

As aplicações residenciais são as mais conhecidas para o gás natural. Entre elas, 

destacam-se seu uso como fonte de calor para cozinhar, lavar e secar, aquecimento de 

água e sistemas de aquecimento e ar condicionado. Aparelhos domésticos estão cada 

vez mais desenvolvidos, a fim de utilizar o gás natural de forma mais econômica e 

segura. As vantagens da utilização do gás natural nas aplicações acima são, 

essencialmente, a economia na sua utilização, o abastecimento contínuo, maior 

segurança e a comodidade e conforto substituindo o gás liquefeito de petróleo, GLP 

(Potigás, 2011).   

 

USO COMERCIAL  

Os principais usuários comerciais de gás natural são prestadores de serviço de 

alimentos, hotéis, centros de saúde e edifícios de escritórios. As aplicações comerciais 

incluem refrigeração, climatização, cozimento e aquecimento. Suas vantagens se 

igualam a do uso residencial (Potigás, 2011). 

 

USO INDUSTRIAL 

Na indústria, o gás natural é utilizado como insumo para a fabricação de 

diversos produtos, tais como celulose e papel, metais, produtos químicos, pedra, barro, 

vidro e para processar determinados alimentos. O gás também é usado para tratar 

resíduos, por incineração, secagem, desumidificação, aquecimento e refrigeração, e por 

cogeração. Em relação às vantagens nas atividades industriais, destacam-se: a economia 

proveniente do uso do gás, a grande quantidade de energia gerada pela sua queima, a 

facilidade de regulagem da combustão, menor necessidade de espaço (baixo 

armazenamento), redução de corrosão e não formação de incrustação nos equipamentos 

(Uses, NaturalGas.org, 2011). 

 

GERAÇÃO DE ENERGIA  

Serviços públicos de eletricidade e produtores independentes de energia estão 

cada vez mais utilizando o gás natural para fornecer energia para suas usinas. Em geral, 

as usinas a gás têm menores custos de capital, são construídas mais rapidamente e 

geram menos poluição que usinas que utilizam outros combustíveis fósseis. Os avanços 

tecnológicos em termos de eficiência, desenho e operação das turbinas a gás de ciclo 

combinado e dos processos de cogeração estão favorecendo a utilização do gás natural 
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na geração de energia. Uma usina de ciclo combinado utiliza o calor residual para a 

produção de mais eletricidade, enquanto a cogeração, também chamada de calor e 

energia combinados, produz energia e calor que são úteis para a indústria, bem como 

para os usuários comerciais. As principais vantagens da utilização de gás natural na 

geração de energia são a ampla disponibilidade e o custo bastante competitivo frente a 

outras alternativas, além de ser menos poluente que outros combustíveis fósseis (Uses, 

NaturalGas.org, 2011). 

 

GÁS NATURAL VEICULAR (GNV) 

O gás natural pode ser usado como combustível para veículos a motor de 

combustão interna de duas maneiras: como o gás natural comprimido (GNC), que é a 

forma mais comum e, como o gás natural liquefeito (GNL). Veículos a gás natural 

veicular já superam a frota de 13 milhões em todo o mundo, estando o Brasil com a 

quarta maior frota mundial somando 1,6 milhões de veículos a gás natural veicular. 

Preocupações sobre a qualidade do ar na maior parte do mundo estão aumentando o 

interesse em utilizar o gás natural como combustível para veículos. Adicionalmente, o 

baixo preço quando comparado a outros combustíveis também é um fator importante 

para o aumento de interesse. Em adição a tais vantagens estão os descontos em impostos 

e a redução de emissão de poluentes (GNV, GásNet, 2011). 

O gráfico 2.1 mostra o histórico de consumo de gás natural por setor nos EUA, 

maior consumidor de gás natural no mundo: 

 

Gráfico 2.1 - Consumo de gás natural nos Estados Unidos por Setor. 

Adaptado de IEA, 2009 

2.3 IMPACTOS AMBIENTAIS 

O gás natural é uma fonte extremamente importante de energia para reduzir a 

poluição e os sérios problemas ambientais que a população mundial vem enfrentando ao 

longo dos últimos anos, onde a produção e consumo de combústiveis fósseis são 
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grandes contribuintes para a degradação do meio ambiente. Com o gás natural emitindo 

menos substâncias químicas nocivas à atmosfera, alguns problemas ambientais podem 

ser atenuados, como as emissões de gases que colaboram para o efeito estufa, emissões 

de poluentes na indústria e geração de energia e poluição emitida pelo setor de 

transporte.     

Mesmo oferecendo uma série de benefícios ambientais frente a outras fontes de 

energia oriundas de combustíveis fósseis, o gás natural também tem sua contribuição 

em impactos negativos para o meio ambiente.  

 2.3.1 Emissões provenientes da combustão do gás natural 

O gás natural é constituído principalmente por metano. Os principais produtos 

da combustão do gás natural são o dióxido de carbono e vapor de água, os mesmos 

compostos que exalamos quando respiramos. O carvão e o petróleo são compostos de 

moléculas muito mais complexas, com uma maior taxa de carbono e nitrogênio e maior 

teor de enxofre. Isso significa que quando o carvão e óleo são queimados, liberam níveis 

mais elevados de substâncias danosas à saúde e ao meio ambiente (Natural Gas and the 

Environment, NaturalGas.org, 2011).  

O carvão e o óleo combustível também liberam cinzas para o meio ambiente, 

substâncias que não queimam e são transportadas para a atmosfera e contribuem para a 

poluição. A combustão de gás natural, por outro lado, libera pequenas quantidades de 

dióxido de enxofre e óxidos de nitrogênio, praticamente sem cinzas ou partículas em 

suspensão, além dos menores níveis de dióxido de carbono, monóxido de carbono e 

alguns hidrocarbonetos reativos. A tabela 2.1 ilustra as emissões destes combustíveis.     

    

   Tabela 2.1 -  Níveis de emissão de combustíveis fósseis - Libras por Bilhão de Btu. 

Poluente Gás Natural Petróleo Carvão 

Dióxido de Carbono 117.000,00 164.000,00 208.000,00 

Monóxido de Carbono 40,00 33,00 208,00 

Óxidos de Nitrogênio 92,00 448,00 457,00 

Dióxido de Enxofre 1,00 1.122,00 2.591,00 

Partículas 7,00 84,00 2.744,00 

Mercúrio 0,00 0,01 0,02 

Fonte: Adaptado de IEA, 201 
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Uma questão que preocupa em relação ao uso do gás natural é o fato do metano, 

seu principal componente, ser um potente gás contribuinte para o efeito estufa. O 

metano tem uma capacidade para reter o calor de quase 21 vezes mais eficaz do que o 

dióxido de carbono, sendo assim um componente de grande contribuição para o 

aquecimento global. De acordo com a Energy Information Administration, embora as 

emissões de metano representem apenas 1,1% do total das emissões de gases com efeito 

de estufa nos EUA, elas respondem por 8,5% das emissões considerando o potencial de 

aquecimento global (Natural Gas and the Environment, NaturalGas.org, 2011).  

Um importante estudo realizado pela Agência de Proteção Ambiental 

(Environmental Protection Agency (EPA)) e o Instituto de Pesquisa do Gás (Gas 

Research Institute, agora Gas Technology Institute), buscou descobrir se a redução das 

emissões de dióxido de carbono com o aumento do uso do gás natural seria compensado 

por um possível aumento no nível de emissões de metano. O estudo concluiu que a 

redução de emissões pelo  aumento do uso do gás fortemente compensa os efeitos 

prejudiciais das emissões de metano (Natural Gas and the Environment, NaturalGas.org, 

2011). 

2.4 VALORES E ANÁLISE DO MERCADO DE GÁS MUNDIAL 

 2.4.1 Reservas de Gás Natural 

   Apesar das altas taxas de aumento do consumo de gás natural, particularmente 

na última década, os aumentos acima das reservas implicam que as razões de  reservas 

por produção R/P para a maioria das regiões continuam a ser significativas. Por região, 

as maiores proporções ao final de 2010 foram cerca de 46 anos para a América Central e 

do Sul, 60 anos para Europa e Eurasia  sendo que a Rússia tem sua razão estimada em 

76 anos, 70 anos para a África, e mais de 100 anos para o Oriente Médio (BP Statistical 

Review of World Energy June 2011). 

As reservas provadas mundiais de gás natural recuperável com a tecnologia 

atual, atingiram cerca de 187,1 trilhões de m³ no ano de 2010. Este foi um aumento de 

0,3% em relação ao ano anterior. Reservas provadas são aquelas que podem ser 

economicamente produzidas com a tecnologia atual. A proporção mundial de reservas 

provadas de gás natural por  produção (R/P) está em aproximadamente 59 anos, 

apresentando declínio em relação a 2009 (R/P 62,7 anos) em todas as regiões, 

impulsionado pelo aumento da produção mundial e as reservas permanecerem 
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relativamente estáveis com o passar do ano. O Oriente Médio é a região com maior  

R/P, obtendo um valor de reservas por produção de mais de 160 anos e sendo o maior 

responsável pelo valor do índice mundial (BP Statistical Review of World Energy June 

2011). 

 Os gráficos 2.2 e 2.3 a seguir ilustram a razão reservas provadas de gás natural 

por  produção (R/P) e a distribuição de reservas provadas em 1990, 2000 e 2010: 

 

 

Gráfico 2.2 - Razão reservas provadas de gás natural por produção(R/P).  

Adaptado de BP Statistical Review of World Energy June 2011 

 

 

Gráfico 2.3 -  Distribuição de reservas provadas em 1990, 2000 e 2010. 

Adaptado de BP Statistical Review of  World Energy June 2011 
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Quase ¾ das reservas mundiais de gás natural estão localizadas no Oriente 

Médio e na Europa e Eurásia. Rússia, com a maior base de reservas de gás natural em 

cerca de 45 trilhões de m³ (24% do total mundial em 2010),  Irã e Qatar  representam 

cerca de 29,3% (BP Statistical Review of World Energy, 2011). 

Os maiores aumentos no relato de reservas de gás natural em 2010 foram para o 

Turquemenistão e a Austrália. No Turcomenistão, reservas de gás natural são estimadas 

em 7,5 trilhões de m³, um aumento de 4,84 trilhões de m³ (182%) sobre suas reservas 

provadas em 2009, após reavaliações do gigantesco campo de gás do Sul Yolotan-

Osman. Estas reservas são estimadas entre 3,99 e 13,99 trilhões de m³, o que torna o 

campo de gás natural o quinto maior do mundo (EIA, International Energy Outlook 

2011). 

Na Austrália, as estimativas de reservas foram revisadas para cima em 2,27 

trilhões de m³, a partir de 0,85 trilhões de m³ para 3,11 trilhões de m³. O aumento é 

atribuído à comunicação de reservas sob o sistema McKelvey do governo australiano ao 

invés da tradicional  petroleum industry classification, método mais utilizado para se 

estimar reserva de um determinado campo (EIA, International Energy Outlook 2011).  

O sistema McKelvey consiste na tentativa de incorporar os volumes ainda não 

produzidos a um diagrama. McKelvey propôs dividir as reservas em provadas, 

prováveis e possíveis, e os recursos em comerciais e sub-comerciais. Este sistema foi 

chamado de diagrama de McKelvey e foi o primeiro a incorporar as incertezas e a 

viabilidade econômica de deterninado projeto para estimar uma reserva de 

hidrocarbonetos (CARVALHO ET AL., 2004). 

Menores mas ainda assim aumentos significativos foram relatados para o Irã e 

China. Irã adicionou um número estimado de 1,53 trilhões de m³, um aumento de 5% ao 

longo de 2009, e para as reservas da China foram adicionados 0,76 trilhões de metros 

cúbicos, um aumento de 34%. 

 No Oriente Médio, Qatar e Arábia Saudita adicionaram 0,2 trilhões m³ e 0,14 

trilhões m³, respectivamente. Na América do Norte, os Estados Unidos e Canadá juntos  

acrescentaram um aumento de 0,31 trilhões m³. Na América do Sul, Venezuela 

adicionou 0,14 trilhões m³ (EIA, International Energy Outlook 2011).          

Declínios nas reservas de gás natural foram relatados para Trinidad e Tobago 

(um decréscimo de 0,08 trilhões m³, ou 18%) e o Reino Unido (queda de 0,06 trilhões 

de m³, ou 15%) (EIA, International Energy Outlook 2011). 
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 2.4.2 Produção e Consumo de Gás Natural 

A produção mundial de gás natural aumentou em 7,3% no ano de 2010 em 

relação a 2009, o maior aumento desde 1984. O crescimento foi acima da média em 

todas as regiões, com a Rússia registrando o maior incremento de volume de produção. 

Já o consumo de gás natural aumentou 7,4% em 2010, com crescimento acima da média 

em todas as regiões. Os EUA registraram o maior incremento de consumo de gás no 

mundo (BP Statistical Review of World Energy 2011). 

 

 

Gráfico 2.4 - Consumo e Produção de gás por região.  

Adaptado de BP Statistical Review of World Energy 2011 

 2.4.2.1 Produção de Gás 

 

A produção mundial de gás natural em 2010 foi de 3193,3 bilhões de m³. Em 

contraste com o aumento da produção de gás do ano de 2009 para 2010, observou-se 

um declínio na produção de 2,1% de 2008 para 2009, ocorrido principalmente devido a 

queda de produção acentuada na Rússia (-12,1%) e Turquemenistão (-44,8%), 

impulsionado pelo consumo em declínio na Rússia e na maior parte do resto da Europa 

devido a crise econômica mundial. Embora a produção tenha aumentado em todas as 

regiões, o crescimento mais rápido foi observado no Oriente Médio (Qatar) e Europa 

(Rússia com maior aumento volumétrico do mundo em 11,6%, Turquemenistão e 

Holanda). Os EUA se mantiveram como o maior produtor de gás pelo segundo ano 
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consecutivo, com o fornecimento de gás não convencional (shale gas) continuando a 

crescer (BP Statistical Review of World Energy 2011).  

Segundo relatório feito pela Agência de Energia Internacional, International 

Energy Agency (IEA), o maior aumento previsto da produção de gás natural está 

previsto para ocorrer no Oriente Médio (um aumento de 0,45 trilhões de m³, entre 2007 

e 2035). Durante o período de projeção, somente Irã e o Qatar, que foram os grandes 

produtores de gás natural em 2010 no Oriente Médio, irão aumentar a sua produção por 

um combinado de 0,34 trilhões de m³. Uma parte significativa do aumento deve vir de 

um único campo offshore, que é chamado de Campo Norte do lado do Qatar e South 

Pars, no lado iraniano (EIA, International Energy Outlook 2011). 

Na América do Norte, uma das chaves para o aumento da produção de gás 

natural tem sido devido ao shale gas  nos EUA. O Canadá, outro grande produtor de gás 

natural, teve redução em sua produção de 2009 para em 2010 de 2,5%, fato que pode ser 

explicado pela crescente produção nos EUA e redução na exportação para o EUA (BP 

Statistical Review of World Energy 2011).  

Na região da Europa e Ásia central destacaram-se como grandes produtores em 

2010: Rússia, Turquemenistão, Holanda e Noruega. A Noruega, que é uma das maiores 

produtoras de gás natural em níveis mundiais, é também uma grande exportadora por 

utilizar apenas 9% do seu gás produzido, gerando energia própria principalmente 

através de hidrelétricas. No Turquemenistão, grande parte da sua produção vem do 

campo de gás em desenvolvimento Yolotan (BP Statistical Review of World Energy 

2011). 

Em relação ao resto do mundo, pode-se destacar a Austrália como grande 

produtor, que vem investindo bastante em projetos de liquefação de gás prevendo assim 

um aumento em sua produção no decorrer dos anos e se tornando grande exportadora de 

GNL (gás natural liquefeito) em níveis mundiais. A China, que em 2010 também se 

encontrava entre os 10 maiores produtores de gás, com objetivo de aumentar o volume 

de produção para suprir seu enorme consumo de energia, encontra-se interessada e 

disposta a investir no shale gas.  

O Brasil encontra-se também em crescimento na produção de gás natural. Com o 

gás associado produzido através dos campos no Pré Sal pode-se prever aumento em sua 

produção nos próximos anos e diminuição de dependência externa para o consumo de 

gás natural no país.   
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 2.4.2.2 Consumo de Gás 

 

A demanda por gás natural diminuiu em 2008, quando a recessão econômica 

mundial começou a afetar os mercados energéticos mundiais e, em 2009 o consumo 

mundial de gás caiu em 2,1%. O impacto da recessão sobre o uso do gás natural foi 

especialmente evidente no setor industrial, aquele com maior indíce de queda no 

consumo, onde a demanda caiu em 6% no período. Com as principais economias do 

mundo começando a se recuperar da crise econômica, a procura global de gás natural 

cresce novamente. No entanto, o abastecimento de gás natural a partir de uma variedade 

de fontes ajuda a manter o mercado bem abastecido e os preços relativamente baixos, 

fazendo com que o consumo volte a crescer batendo recordes (BP Statistical Review of 

World Energy 2010). 

O aumento do consumo mundial de gás natural em 2010 foi caracterizado pelo 

aumento mais rápido desde 1984 e o mais forte ganho volumétrico em  registros desde 

1965. O crescimento foi acima da média em todas as regiões, com exceção do Oriente 

Médio, mas mesmo assim  sua taxa de crescimento foi de 6,2%, a maior registrada em 

dois anos. O EUA teve o maior aumento mundial no consumo (em termos de volume), 

aumentando em 5,6% para um novo recorde de 683,4 bilhões m³ consumidos no ano. 

Rússia e China também registraram grandes aumentos - os maiores aumentos 

volumétricos na história do país em cada caso. Consumo em outros países asiáticos 

também cresceu rapidamente (12,6%), liderados por um aumento de 21,5% na Índia 

(BP Statistical Review of World Energy June 2011). 

O consumo mundial de gás natural entre 1990 e 2010 aumentou em 56% e   é 

atualmente responsável por um quarto da demanda mundial de energia. Europa e 

Eurásia foi a região de maior consumo de  gás natural em 2010, com 35,8% do total 

mundial, valor devido principalmente ao grande consumo de gás na Rússia, que exporta 

apenas 30% de seu gás produzido. A Europa é um grande consumidor em razão de sua 

forte dependência com o gás em sua matriz energética, vendo o gás como um substituto 

da falta de petróleo em sua região e aproveitando suas vantagens frente a outras fontes 

de combústiveis fósseis. Em seguida se encontra a região da América do Norte com  

27% do consumo mundial, fortemente devido ao consumo nos EUA, maior consumidor 

de gás natural no mundo, onde 25% do consumo total de energia é obtido através do gás 

natural (petróleo e carvão são responsáveis pela maioria do resto) (BP Statistical 

Review of World Energy 2011). 
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O Pacífico Asiático consumiu 18% do total mundial, liderado por grandes 

consumidores como China, Índia, Japão e Coréia do Sul, sendo todos grandes 

dependentes de importação do gás natural por não produzirem o que consomem. China 

e Índia vêm investindo para o aumento de produção de gás e diminuição da dependência 

externa, mas previsões feitas pela IEA apontam os dois países como grandes 

consumidores de gás no futuro (China será primeira até 2030), indicando assim suas 

tendências em continuar importando gás natural. Japão e Coréia do Sul investem 

pesadamente em plantas de liquefação sendo os maiores importadores de gás natural no 

mundo (BP Statistical Review of World Energy 2011). 

No Oriente Médio, que consome 11,5% do gás mundial, destaca-se o Irã, grande 

consumidor e com a segunda maior reserva de gás natural no mundo, ficando apenas 

atrás da Rússia. Países como Qatar, Arábia Saudita e Emirados Árabes que também 

possuem grandes reservas de gás e produzem volumes significativos, são pequenos 

consumidores por fatores econômicos e abundância em outro combústivel fóssil, o 

petróleo (BP Statistical Review of World Energy 2011). 

2.5 SITUAÇÃO E TENDÊNDIAS DO MERCADO DE GÁS 

 2.5.1 Mercado de Gás Natural Mundial 

Devido ao baixo peso do comércio internacional na produção mundial de gás 

natural, não existe um mercado globalizado de gás, mas sim mercados regionais, que 

variam em termos de organização, maturidade e estruturas e mercado. O gás natural tem 

sido tradicionalmente comercializado nos mercados regionais, como os três principais: o 

Europeu e Eurásia, Norte-Americano e o mercado do Pacífico Asiático. 

A maioria do comércio internacional do gás com destino à Europa e à América 

do Norte tem sido transportado através de gasodutos, enquanto o mercado do Pacífico 

Asiático tem sido dominado por transporte de GNL (Gás Natural Liquefeito). Devido ao 

alto custo de infra-estrutura, contratos de gás natural são de longo prazo (em média 20 

anos) e, muitas vezes indexados ao preço do petróleo. O gás natural é muito menos 

fungível do que o petróleo e os produtores e os consumidores estão ligados em sua 

maioria por gasodutos.  

A produção permanece dominada por três regiões, o Oriente Médio / Norte da 

África, América do Norte e Rússia e Eurásia. A Rússia sozinha foi responsável por 

cerca de 20 % do comércio de gás mundial em 2010, mas mesmo assim se encontra 
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30% abaixo do que representava há alguns anos atrás. Enquanto isso, a produção norte-

americana de gás, embora significativa, é quase totalmente consumida por empresas 

locais. O Oriente Médio, África e Pacífico Asiático - particularmente Qatar - dominam 

as exportações de GNL e forneceram quase todo o volume comercializado em 2010. 

Japão e Coreia do Sul são os maiores consumidores de GNL, que representam cerca de 

metade desse comércio mundial (BP Statistical Review of World Energy 2011). 

O comércio global de gás natural aumentou 10,1%  em 2010, com o mercado de 

GNL respondendo em 30,5% desse valor; 22,6% do aumento nos embarques de GNL 

foi impulsionado por um aumento de 53,2% nas transferências provindas do Qatar. 

Entre os importadores de GNL, o maior crescimento volumétrico veio do Japão, Coréia 

do Sul e Reino Unido. Já as transferências por gasodutos cresceram em 5,4%, liderado 

pelo crescimento nas exportações russas. No Oriente Médio, vários países sofreram 

quebras na oferta interna resultante da crescente demanda de energia elétrica e 

industrial. Como resultado, alguns desses países estabeleceram políticas de atribuição 

de prioridade à utilização de gás natural doméstico sobre exportação (BP Statistical 

Review of World Energy 2011). 

Segundo relatório feito pela Agência Internacional de Energia (IEA, 2011), o 

consumo de gás natural será de crescimento durante os próximos vinte anos. Até 2035, 

o consumo de gás vai duplicar em comparação com o ano em curso. Segundo o 

relatório, a demanda mundial de gás natural em 2035 vai aumentar 5,1 trilhões de m³ 

frente ao nível atual de 3,17 trilhões de m³, com a  China se tornando o maior 

consumidor mundial deste combustível, consumindo tanto quanto toda a União 

Europeia consome hoje. 

O maior aumento previsto da produção de gás natural está para ocorrer em 

regiões não-OCDE. OCDE, Organização de Cooperação e de Desenvolvimento 

Econômico, é uma organização internacional de 34 países que aceitam os princípios da 

democracia representativa e da economia de livre mercado. Os membros da OCDE são 

economias de alta renda com um alto Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e são 

considerados países desenvolvidos, com exceção do México, Chile e Turquia (OECD, 

2011). 

Os maiores acréscimos esperados na produção mundial de gás são provenientes 

do Oriente Médio (um aumento de 16 trilhões de pés cúbicos, entre 2007 e 2035), 

África (7 trilhões de pés cúbicos), e Rússia e outros países não membros da OCDE 

Europa e Eurásia (6 trilhões de pés cúbicos), observados no gráfico abaixo. Durante o 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_internacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Democracia_representativa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Economia_de_livre_mercado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_desenvolvidos
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período de projeção, somente Irã e Qatar irão juntamente aumentar suas produções de 

gás natural em 12 trilhões de pés cúbicos, quase ¼ do aumento total da produção 

mundial de gás (EIA, International Energy Outlook 2011). 

Os países não-OCDE da Ásia também têm grandes previsões para aumento da 

produção de  gás natural (8,9 trilhões de pé
3
 entre 2007-2035, com a China responsável 

por 35% do crescimento e a Índia 24%). Outros 30% do crescimento são atribuídos aos 

países asiáticos exportadores de GNL, como Indonésia, Malásia, Brunei e Nova Guiné, 

que está prestes a se tornar um exportador significativo de GNL nos próximos 5 a 10 

anos (EIA, International Energy Outlook 2011). 

 Entre os  produtores da OCDE espera-se como maiores produtores até 2035 os 

Estados Unidos (4,2 trilhões pé
3
) e Austrália / Nova Zelândia (2,8 trilhões pé

3
). O 

aumento da  produção previsto para as duas regiões são compensados em parte pelo 

declínio da produção nos países da OCDE Europa (EIA, International Energy Outlook 

2011). O gráfico 2.5 demonstra a mudança na produção mundial de gás natural por 

região. 

 

 

Gráfico 2.5 - Mudança na produção mundial de gás natural por região.  

Adaptado de IEA, 2011 

 

Além dos principais mercados atuais de gás natural, outros mercados regionais 

de gás natural estão a aumentar em importância, como o Oriente Médio, a América do 

Sul e África. A demanda de gás nessas regiões é principalmente proveniente de fontes 

nacionais ou regionais, sendo o Oriente Médio uma importante região fornecedora com 

gás oriundo do Qatar. 
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 2.5.2 Tendências Para o Gás Natural 

SHALE GAS 

O advento do gás natural abundante é um desenvolvimento recente e repentino, 

impulsionado em grande parte por um avanço tecnológico importante: a capacidade de 

fratura de depósitos de xisto para deixar o gás aprisionado ser acessívelmente  extraído, 

o shale gas. Shale gas é a mais importante nova fonte de energia no planeta, bem como 

o desenvolvimento mais importante na economia da indústria petrolífera desde a 

perfuração em águas profundas. O shale gas  foi descoberto há um século atrás, mas só 

se tornou uma fonte comercialmente viável de gás natural com a invenção, ao longo dos 

últimos 20 anos, de nova tecnologia de perfuração de quebrar camadas de rocha  

liberando o gás preso dentro e com evolução na perfuração horizontal. A tecnologia é 

conhecida como fraturamento hidráulico (agora conhecido como "fracking" ou 

"fracing"), onde se injetam líquidos sobre altíssima pressão misturados com areia e 

produtos químicos. Existem alguns temores quanto a danos ambientais causados pelo 

fraturamento da camada de xisto, com a possibilidade de contaminação de lençóis 

freáticos, um assunto ainda em aberto. 

O shale gas alterou substancialmente o futuro da energia não só nos Estados 

Unidos, mas provavelmente também no exterior. A disponibilidade do gás mexeu com o 

atual cenário global de energia, alterando os planos dos Estados Unidos de importar gás 

natural liquefeito do Oriente Médio e África. Econômicamente analisando, é muito mais 

barato o transporte de gás através de dutos nas proximidades de fontes internas do que 

utilizar  navios-tanque para trazê-lo a meio mundo de distância, e o preço do gás natural 

nos países exportadores é alto o suficiente para estimular a exploração e 

desenvolvimento nacional nos Estados Unidos. Shale gas será ainda mais importante 

para o futuro do abastecimento de gás natural doméstico no Canadá e na China, onde 

segundo relatório realizado pela IEA, responderão por 63% e 56% da produção nacional 

total, respectivamente, em 2035. Tal previsão para utilização do  shale gas na China 

vêm sido discutida, pois mesmo com grandes reservas de shale gas em seu território, a 

China ainda assim dependeria da tecnologia para extração do shale gas, atualmente 

quase inteiramente nas mãos de  empresas americanas (IEA, 2011). 

O crescimento da produção do shale gas nos Estados Unidos pode ainda 

representar um ponto de inflexão nas estratégias petroquímicas mundiais. A descoberta 

da nova fonte de gás natural em um país politicamente estável estimula a imaginação 



 

 19 

dos planejadores da atividade econômica mundial, mas também representa uma ameaça 

para produtores petroquímicos abastecidos com matérias-primas de alto custo, como é o 

caso do Brasil, onde o gás natural é vendido pela Petrobras na faixa de US$ 11 a US$ 

14 por milhão de BTU. O potencial de mercado dessa nova fonte de gás é tão grande 

que alguns analistas internacionais já apontam os Estados Unidos como supridores do 

hidrocarboneto para outras regiões, como a sempre carente Europa, hoje dependente do 

gás russo ou de remessas de gás liquefeito, oriundas do Qatar (FAIRBANKS, 2010). 

No mundo, o shale gas preocupa principalmente a Rússia e o Qatar. Este 

investiu pesadamente nos últimos anos para montar uma estrutura para liquefação e 

exportação, contando com cotações mundiais ao redor de US$ 7 por milhão de BTU. 

No caso do Brasil, a queda das cotações mundiais de gás natural pode trazer problemas 

para o equacionamento econômico dos projetos do pré-Sal, descartando a alternativa de 

liquefazer o gás do pré-Sal para exportação. Em geral, shale gas tem o potencial para 

reduzir a dependência das importações de vários países, incluindo China, África do Sul 

e Polônia, país que está sendo pioneiro na exploração de shale gas na Europa e é grande 

dependente do gás russo, além de proporcionar oportunidades de exportação para outros 

(FAIRBANKS, 2010). 
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CAPÍTULO III – O GÁS NATURAL NO BRASIL 

 

3.1 HISTÓRICO E DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA DE GÁS NO BRASIL 

 

 O Brasil atende a uma alta proporção de sua demanda energética (45,4%) (BEN, 

2011) por meio de fontes renováveis (hidráulica, derivados da cana de açúcar, etc.). Isto 

se deve por conta do parque gerador de eletricidade, baseado fundamentalmente em 

hidrelétricas, utilizadas em função da disponibilidade nacional de potenciais hídricos e 

da relativa escassez de petróleo e gás natural em território nacional à época da 

realização dos investimentos. Atualmente a energia gerada por hidrelétricas corresponde 

a 80% da energia elétrica produzida (BEN, 2011). 

 A geração de energia oriunda das hidrelétricas apresenta como vantagens, 

ganhos com a modicidade tarifária, por ter um baixo custo de produção de energia 

frente a outras fontes tais como as termelétricas, porém, introduz grande complexidade 

ao sistema energético do país, em virtude da imprevisibilidade do regime pluviométrico. 

Tal imprevisibilidade e dependência do país nas hidrelétricas resultaram na crise de 

energia ocorrida em 2001, conhecida como “apagão”, onde o país (com exceção da 

região sul, por estarem com suas represas cheias) enfrentou um grande racionamento de 

energia devido a  escassez de chuva resultando na falta de água nos reservatórios das 

hidrelétricas.  Assim, em complementação ao sistema hidrológico foram instaladas as 

usinas termelétricas, para serem despachadas sempre que o nível dos reservatórios se 

apresentasse abaixo do limite de segurança estabelecido. 

 No Brasil, a difusão do gás natural na matriz energética vem crescendo desde o 

inicio da década de 1980. Embora seja um grande consumidor de energia, o gás natural 

ainda não possui uma participação expressiva na matriz energética brasileira, devido à 

grande participação de fontes renováveis na matriz energética.  

 O Programa Prioritário de Termeletricidade (PPT), criado durante o governo do 

então presidente Fernando Henrique Cardoso, teve por objetivo estimular a construção 

de usinas termelétricas a gás natural para promover uma alternativa à geração hídrica, e 

para isso estabeleceu entre outras prerrogativas, preços de gás natural diferenciados para 

as térmicas incluídas no Programa.  Esse programa possuía um grande risco financeiro 

envolvido devido a dois fatores: deficiências regulatórias e alto custo de produção frente 

à hidroeletricidade. Por esses e outros fatores tais como a utilização das termelétricas 

apenas como alternativa para geração hídrica, com termelétricas trabalhando abaixo de 
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suas capacidades como mostra o gráfico 3.1, não foi totalmente consumada a proposta 

inicial de construção das 49 usinas termelétricas sugeridas no PPT. No sistema elétrico 

brasileiro, a regra geral para acionar as termelétricas é o preço relativo da energia 

produzida por essas usinas em relação às hidrelétricas. Quanto menos água nos 

reservatórios, mais cara a energia gerada por hidrelétricas, e mais termelétricas são 

acionadas (MEDINA, 2010). 

 

 

Gráfico 3.1 – Capacidade Instalada (MW) e Produção Média (MWmed) de Termelétricas a Gás 

Natural. INFOPETRO, 2011. 

 

 Parte dos investimentos almejados não se concretizou por causa de uma 

incongruência entre as condições de viabilidade econômica do desenvolvimento da 

indústria gasífera e as características do parque elétrico brasileiro (SOARES, 2004). 

Esta contradição se relaciona ao fato de que as usinas termelétricas a gás natural 

requerem operação na base do sistema (de forma continua para que os investimentos na 

infraestrutura de transporte e distribuição se viabilizem), enquanto que a matriz 

brasileira de eletricidade é predominantemente hídrica e sujeita a fortes oscilações 

sazonais que levam ou a subutilização dessas usinas (desligamento em parte do ano) ou 

a uma geração de eletricidade ineficiente (produção de energia mais cara do que a que 

pode ser produzida pelas hidrelétricas). 

 Em relação a matriz energética brasileira, o percentual de energia renovável 

chegou a 45,4% no ano de 2010 (BEN, 2011). Entre as energias não renováveis, o gás 

natural vem se destacando aumentando sua participação na matriz energética nacional 

com o decorrer dos anos. Em 2000 sua participação era de apenas 5,4% (PRATES et al., 
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2006). Houve crescimento de todas as fontes de energia no período 2009-2010, porém 

foi o gás natural que teve maior aumento, cuja oferta interna aumentou 30,4% em razão 

de aumentos expressivos na produção e na importação (respectivamente 8,5% e 48,0%), 

além da redução de 31,3% nas queimas e perdas, chegando a 10,2% na matriz 

energética nacional (BEN, 2011), como pode ser observado no gráfico 3.2: 

 

 

Gráfico 3.2 – Oferta Interna de Energia no Brasil. BEN 2011 

 

 A produção nacional de gás natural sempre teve alta correlação com a produção 

nacional de petróleo. Isso se deve ao fato de a maior parte do gás produzido no Brasil 

ser gás associado, com o percentual de 80% no ano de 2010, o que faz com que sua 

extração seja influenciada pela produção do petróleo (ANP, 2011). Estima-se que esse 

valor percentual venha a diminuir com a produção dos novos campos de gás natural 

não-associados, como o campo de Mexilhão com  produção iniciada em 2011 e com as 

recentes descobertas de reservas de gás não associado na Bacia de São Francisco, em 

Minas Gerais e  no Maranhão (GasNet, Produção, 2011).   

 A utilização de gás natural no Brasil se inicia na Bahia em 1942, com a 

descoberta do campo de gás não associado de Itaparica, sendo voltada para o 

aquecimento de óleo combustível que alimentava as caldeiras industriais e como insumo 

na própria indústria petrolífera. A produção comercial do gás natural foi iniciada em 

1954, e em 1959 foi atingido o valor de 1 milhão de m³/dia com a agregação de campos 

em Alagoas e Sergipe, o que viabilizou o fornecimento para indústrias químicas, 

atuantes principalmente nosegmento petroquímico e localizadas em Camaçari (BA), 

utilizando gás como recurso para produção de amônia e uréia (SOARES, 2004). 
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Em razão do crescente volume de gás natural associado ao petróleo na Bahia e 

em acordo com a política de substituição das importações de derivados, a Petrobras 

instalou, em 1962, a primeira unidade de processamento de gás natural (UPGN) do país, 

no município de Pojuca. No início da década de 1970, a Petrobras instalou a segunda 

UPGN, na cidade de Candeias (BA), aumentando significativamente o volume de gás 

processado. Paralelamente, o governo federal criou a Companhia Petroquímica do 

Nordeste (Copene) responsável pelo fornecimento de matérias-primas petroquímicas 

para as indústrias de segunda geração e deu início ao Pólo Petroquímico de Camaçari. 

Desta forma, várias empresas localizadas neste pólo passaram a usar o gás natural como 

combustível (GOULART E BARBERINO, 2003). 

 O perfil de oferta de gás vigente no país até então começa a ser alterado no 

início da década de 80, com o aumento da produção dos campos localizados na Bacia de 

Campos que, em 1985, ultrapassa o nível de produção de gás do estado da Bahia, até 

então preponderante. A localização geográfica da Bacia de Campos, próxima aos 

maiores centros consumidores de energia no país, contribuiu para impulsionar a 

demanda por gás natural através da sua produção associada ao petróleo. Essa descoberta 

de campos na Bacia de Campos fez com que as reservas provadas praticamente 

quadruplicassem no período 1980-95, e aliada à iniciativa da estatal Petrobras de 

construção de outras centrais de processamento de gás natural, permitiu uma 

participação mais efetiva do gás na indústria nacional. 

  Entre os motivos que promoveram este interesse pela produção de gás no país, 

citam-se (SOARES, 2004):  

 Disponibilidade crescente de gás natural associado ao petróleo extraído nos 

campos produtores;  

 Adoção de política de substituição das importações de derivados;  

 Significativa expansão da demanda de fertilizantes nitrogenados para atender ao 

aumento da produção agrícola. 

 

 Até 1988, a Petrobras detinha o monopólio de toda a cadeia produtiva de gás 

natural, atuando desde a produção até a distribuição. Com a promulgação das reformas à 

constituição de 1988, mudanças foram implementadas, destacando-se o poder de 

concessão dado aos estados com relação aos serviços locais de gás canalizado e a 

conseqüente criação das respectivas empresas distribuidoras estaduais. A Petrobras 

adquiriu participações minoritárias em quase todas as empresas recém criadas de forma 
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a permanecer presente no segmento de distribuição. Por sua vez, as novas empresas 

distribuidoras puderam se aproveitar do conhecimento e capacitação técnica 

acumulados pela Petrobras na área para operar em um setor que exige conhecimento 

altamente específico. O modelo tripartite adotado (empresas estaduais, Petrobras 

Distribuidora e capital privado), ao mesmo tempo em que permitiu a transferência das 

redes de distribuição existentes nos respectivos estados, manteve grande parte da 

integração na indústria (GOULART E BARBERINO, 2003). 

 Foi na década de 1990, entretanto, que o gás natural passou a figurar como um 

componente importante na matriz energética brasileira devido à forte expansão da 

demanda de energia, contribuindo com a necessidade de diversificação da matriz 

energética causada pela exaustão de novas possibilidades de construção de grandes 

centrais hidroelétricas perto dos principais centros consumidores. 

 Entre as medidas implementadas nesse período que contribuíram para o 

desenvolvimento da indústria de gás no Brasil se destacam as Emendas Constitucionais 

5 e 9 de 1995, assim como a da lei Lei 9478/97, conhecida como Lei do Petróleo; e a 

assinatura do acordo Brasil-Bolívia para fornecimento de gás (GOULART E 

BARBERINO, 2003). A Emenda 5 permitiu a participação de empresas privadas na 

distribuição e comercialização do gás canalizado, acabando com a exclusividade das 

empresas estaduais (o que ocorreu nos estados Rio de Janeiro e São Paulo), enquanto 

que a 9 estabeleceu o fim do monopólio legal da Petrobras e a conseqüente abertura das 

atividades de prospecção, produção, processamento e transporte, além da possibilidade 

de importação e exportação de gás por empresas particulares. Já a Lei do Petróleo 

instituiu a Agência Nacional do Petróleo, ANP, como órgão responsável pela regulação 

de diversas fases da cadeia do gás natural, além de ditar as condições necessárias para as 

empresas que têm interesse em operar postos revendedores deste combustível e 

autorizar transações no comércio internacional de gás.  

 No artigo 58 da Lei do Petróleo há um aspecto regulatório que merece destaque, 

é o  livre acesso à infra-estrutura de transporte dutoviário. Com esse princípio foi 

possível reduzir a barreira institucional à entrada de novos interessados e implementar 

um ambiente mais competitivo, com mais opções de compra/venda para produtores e 

usuários finais. A lei permitiu que a Petrobras mantivesse suas áreas produtivas e 

continuasse com a exploração e desenvolvimento daquelas nas quais já estivesse 

investindo. Além disso, permitiu que a empresa firmasse joint ventures com empresas 
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privadas nacionais ou estrangeiras para o desenvolvimento de suas atividades 

(PACHECO, 2008). 

 A introdução do gás boliviano Brasil se deu inicio em 1991, quando Petrobras e 

Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos (YPFB), com a participação do Ministério 

das Minas e Energia e Hidrocarbonetos da Bolívia, assinaram a Carta de Intenções sobre 

o processo de integração energética entre Bolívia e Brasil para importação inicial de 8 

milhões de m³/dia de gás natural.  

 Em 1993 a Petrobras e a YPFB assinaram um contrato de compra e venda de gás 

natural de origem boliviana, e em 1996, a construção do gasoduto Bolívia-Brasil foi 

incluída como um dos projetos prioritários do programa Brasil em Ação. A 

concretização do gasoduto se deu em julho de 1999, com  a TBG (empresa constituída 

para construção e operação do trecho brasileiro do Gasoduto Bolívia-Brasil – 

GASBOL) iniciando suas operações comerciais no trecho entre Corumbá (MS) e 

Guararema (SP) com capacidade máxima de transporte de 16 milhões de m³/dia, 

posteriormente ampliada para 30 milhões de m³/dia (Britto, 2002). No ano 2000 foi 

inaugurado o trecho entre Campinas (SP) e Canoas (RS), entrando assim o gasoduto em 

operação plena e transportando gás natural do Centro-Oeste ao Sul do Brasil (TGB, 

2011). 

 Desde 2001, a participação do volume de gás importado da Bolívia é crescente. 

Passou de 84% do total importado naquele ano com o volume médio de 5,7 milhões de 

m³/dia para 99% em 2010, importando em média 26,8 milhões de m³/dia (ANP, 2011). 

A maior dependência com o gás boliviano acaba por elevar tanto os riscos de falha de 

suprimento quanto o poder de barganha do fornecedor em renegociações das condições 

do contrato de comercialização, estando tal sempre visando elevar o preço da 

commodity importada. 

 No início da operação do GASBOL, havia elevada capacidade ociosa de 

transporte de gás e então, a Petrobras adotou a estratégia de estimular a demanda interna 

pelo produto, como forma de minimizar os prejuízos com os compromissos da cláusula 

de take or pay estipulados no contrato de comercialização de gás firmado pela empresa 

com a YPFB. A operação GASBOL foi desenvolvida no mercado brasileiro com o 

intuito de maximizar a freqüência de transação e viabilizar o desenvolvimento do 

mercado brasileiro, garantindo abastecimento de gás para todas as indústrias e agentes 

que optassem pelo seu uso. No regime take or pay o comprador é obrigado a pagar pela 
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capacidade total de fornecimento de  gás, mesmo que este não tenha sido efetivamente 

consumido.  

 A construção de gasodutos, juntamente com a exploração de novos campos em 

território nacional, incrementou a incipiente estrutura de transporte e distribuição, dois 

fatores essenciais na determinação da oferta do produto. Pode-se citar ainda o Programa 

de Massificação do Uso do Gás Natural, iniciado pela Petrobras em 2004, que contou 

com o apoio tanto do Governo Federal, como dos governos estaduais, os quais 

concederam incentivos fiscais aos potenciais clientes para estimular a utilização do gás. 

 O segmento industrial foi o grande impulsionador para a construção de 

gasodutos e aumento da malha dutoviária brasileira, fator que pode ser explicado pelo 

grande consumo de gás natural nesses segmentos de maneira estável, o que torna 

economicamente viável o  investimento na construção de gasodutos. Já o setor de 

transporte começou a utilizar relevantes volumes de gás natural no início do século 

XXI, recebendo grande estímulo para aumentar a sua participação. Com o plano de 

massificação do gás natural, a Petrobras tomou iniciativas para estimular a utilização do 

gás natural, uma dessas foi o congelamento do preço do combustível. Na década de 90, 

observa-se, ainda, a expansão, ainda que tímida, do uso do gás natural para segmentos 

não relacionados às atividades industriais, notadamente os setores comercial e 

residencial. Nesses setores, a penetração do gás natural concentrou-se nas regiões do 

Rio de Janeiro e São Paulo, apresentando crescimento com taxas relativamente altas de 

expansão, favorecidas pela pré-existência de redes de distribuição de gás manufaturado, 

onde a viabilização da oferta de gás natural necessitava de ações marginais, do ponto de 

vista do investimento, para adaptações tanto na movimentação quanto no uso final do 

gás natural. 

 A partir do ano de 2005 começou a surgir um desequilíbrio nas condições de 

oferta e demanda de gás natural no Brasil. Devido a políticas lançadas para incentivo do 

uso de gás natural nos seus diferentes segmentos de utilização, ocorreu um grande 

impacto no aumento da demanda por este energético, sem que se observasse um 

crescimento do volume ofertado compatível com esse novo ambiente de consumo. Uma 

das soluções para suprir tal demanda foi o investimento em terminais de Gás Natural 

Liquefeito no país, o GNL. 

 Os dois terminais de GNL já em atividade no Brasil, têm o objetivo de 

flexibilizar a oferta de gás natural para atender principalmente à demanda térmica e 

diminuir dependência do gás importado da Bolívia, e estão localizados em Pecém/CE e 
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na Baía de Guanabara/RJ. Foi iniciado no inicio de 2011 a construção de um terceiro 

terminal na Bahia, prevendo garantir outros 14 milhões de m³/dia (Jornal de Energia, 

2011). 

 3.2 ANÁLISE DOS VALORES E OFERTAS DO MERCADO DE GÁS NACIONAL 

 3.2.1 Reservas de Gás Natural  

 As reservas de gás natural são classificadas de acordo com código geral para 

avaliação de reservas publicada pela Society of Petroleum Engineers (SPE) e com o 

Regulamento Técnico da ANP sobre Reservas de Petróleo e Gás Natural. Segundo a 

ANP (ANP, Boletim do Gás, janeiro de 2011) entende-se como Reservas os recursos 

descobertos de gás natural comercialmente recuperáveis a partir de uma data de 

referência. A estimativa desses valores incorpora um certo grau de incerteza quanto às 

informações de geociências, engenharia e de natureza econômica e, em função disso, as 

reservas podem ser classificadas como: 

 Provadas - são aquelas que, com base na análise de dados geológicos e de 

engenharia, se estima recuperar comercialmente com elevado grau de certeza; 

 Prováveis - são aquelas cuja análise dos dados geológicos e de engenharia indica 

uma maior incerteza na sua recuperação quando comparada com a estimativa de 

reservas provadas; 

 Possíveis - são aquelas cuja análise dos dados geológicos e de engenharia indica 

uma maior incerteza na sua recuperação quando comparada com a estimativa de 

reservas prováveis; e 

 Totais - representa o somatório das reservas provadas, prováveis e possíveis. 

 

 Foi na Bahia, estado pioneiro na utilização do gás natural, no campo de gás não 

associado de Itaparica, que foi descoberta a primeira reserva de gás em 1942. 

Posteriormente, com a descoberta das reservas da Bacia de Campos no Rio de Janeiro, 

na década de 1980, as indústrias do Sudeste começaram a utilizar o gás de maneira mais 

significativa.  

 Essa descoberta fez com que as reservas provadas anteriormente concentradas 

no estado da Bahia praticamente quadruplicassem entre o período de 1980 a 1995, como 

pode ser observado no gráfico 3.3, mostrando o histórico das reservas provadas de gás 

natural entre o período de 1965 a 2010. 
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Gráfico 3.3 - Reservas provadas de gás natural no Brasil - 1965-2010. ANP, 2011. 

 

 As reservas provadas de gás natural tiveram um salto significativo de 2000 para 

2005, com um aumento de 38% (ANP, 2007). Observa-se no gráfico 3.3 uma queda no 

volume de reservas provadas em 2005, com uma redução de 6,0% em relação a 2004, 

voltando a crescer em 2006. 

  Grande parte da reserva nacional está em áreas offshore, o que implica em 

prazos mais alongados entre os primeiros estudos de viabilidade técnico-econômica e a 

disponibilização do produto para os consumidores finais, maiores investimentos e 

custos de extração, fatos importantes quando se considera o impacto das descobertas de 

novos campos de gás durante esse período. 

 Entre os anos de 1964 e 2010, as reservas provadas de gás natural no Brasil 

apresentaram uma taxa média de crescimento de 7,3% ao ano. Essas reservas estão 

localizadas predominantemente no mar, equivalente a 83,5% de todas as reservas 

brasileiras, sendo que apenas a Bacia de Campos (RJ) detém 33,8% de todas as reservas 

deste energético no Brasil. Os restantes 16,5% do volume nacional estão localizadas em 

terra, principalmente no campo de Urucu (AM), cujas jazidas terrestres correspondem a 

13,4% das reservas provadas nacionais, e em campos produtores no Estado da Bahia 

(ANP, Boletim do Gás, janeiro de 2011). A tabela 3.1 detalha as reservas por 

localização, segundo Unidades de Federação, entre 2007 e 2010, podendo notar uma 

participação crescente nas reservas offshore. 
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 Tabela 3.1 - Reservas totais e provadas de gás natural, por localização (terra e mar),  

 segundo Unidades da Federação – 2007-2010. 

 

Fonte: ANP. 2011 

 

 Comparando o volume de reservas provadas em 2010 com 2009, pode-se 

observar um aumento significativo resultando em 16%, oriundo quase por inteiro do 

Estado do Rio de Janeiro, valor esse devido ao aumento da reserva na Bacia de Santos, 

que teve seu volume elevado de 26,1 para 77,7 bilhões de m³, o equivalente a um 

aumento de quase 200%. 

 O desempenho das reservas de gás natural no nosso país mostra uma evolução 

muito próxima ao das reservas de petróleo. Há, no entanto, como aconteceu na Bacia de 

Santos, possíveis descobertas sob a forma não associada, como as reservas nos estados 

de Minas Gerais e Maranhão, já citadas no presente trabalho. 

 3.2.2 Produção de Gás Natural  

 A produção do gás natural teve início em 1954 na Bahia, porém foi a partir de 

1985 que a produção e a oferta interna de gás natural apresentaram um aumento mais 

significativo, principalmente em decorrência do início de operação das jazidas da Bacia 

de Campos. 
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 No que tange à produção nacional de gás natural, dados referentes ao ano de 

2010 indicam uma produção média de 62,8 milhões de m³/dia, 8,2% superior à do ano 

anterior. O ano de 2010 obteve a maior média de produção anual de toda a história do 

gás, tendo como recorde o mês de dezembro alcançando 70 milhões de m³/dia. Tal 

recorde quebrado se justifica pela participação relativa na produção pelo Estado de 

Espírito Santo, com um aumento de 12,5% entre 2009 e 2010, e ao aumento da 

demanda de gás com a estabilização da crise econômica financeira. Ao mesmo tempo o 

Estado do Rio de Janeiro sofreu uma perda no mesmo período de 7,6%. (ANP, 2010). O 

gráfico 3.4 mostra a composição da oferta gás natural entre 2000 e 2011: 

  

 

Gráfico  3.4 - Composição da oferta de gás natural no Brasil - jan/00-jan/11. ANP, Boletim do Gás, 

janeiro de 2011 (1) Equivale ao mercado aparente e inclui LGN, ajustes de balanço, outros           

consumos internos nas operações com gás natural e consumo em refinarias. 

 

 A partir do gráfico 3.4 pode-se observar que de 2007 para 2008 houve um 

aumento significativo na produção de gás, equivalente a 20% em volume. Isso se deve, 

sobretudo, ao início da produção de campos offshore localizados na Bacia do Espírito 

Santo. Observa-se também uma queda na produção do gás a partir do meio de 2008, 

sendo tal associado à crise econômica mundial. Como a produção do gás natural tem 

forte relação com o segmento industrial, já que este é o maior responsável pelo consumo 

de gás no Brasil, a produção acompanhou a queda do consumo industrial durante a 

crise. 

 Os gráficos 3.5 e 3.6 mostram que a produção do gás Brasil se encontra bastante 

concentrada nos Estados do Rio de Janeiro, Amazonas, Bahia e Espírito Santo, porém o 
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Espírito Santo  elevou sua  participação na produção com o decorrer do ano de 2010, 

passando a ser o segundo maior estado produtor de gás natural no país (ANP, 2011). 

 

 

Gráfico 3.5 - Produção de gás natural, por Unidade da Federação – 2009.  

ANP, 2010 

 

 

Gráfico 3.6 - Produção de gás natural, por Unidade da Federação – 2010. 

ANP, 2010 

 

 Para elaboração dos gráficos, toma-se por base a média das produções médias 

diárias apresentadas em cada mês, agregadas às produções em terra e no mar, para cada 

Unidade da Federação. Assim, os percentuais apurados para o exercício de 2009 e 2010, 

correspondem às médias apuradas para o período janeiro/dezembro dos anos em 
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questão. O gráfico 3.7 mostra os 20 maiores campos produtores de gás natural, sendo a 

grande maioria de origem associada ao petróleo.  

 

 

Gráfico 3.7 - 20 campos brasileiros com maior produção de gás natural. ANP/SDP/SIGEP, 2011. 

 

 Do total de gás natural produzido, apenas 24,6% é de origem não associada ao 

petróleo e mais de três quartos é associado campos (ANP, Boletim do Gás, janeiro de 

2011). Com este perfil dependente da produção de petróleo, nem sempre é 

economicamente viável a produção do gás junto a ele, havendo um elevado índice de 

não aproveitamento do gás natural. Desta forma, o volume total de gás natural 

produzido pode ser destinado a (PACHECO, 2008): 

 Consumo próprio – parte da produção que é usada para suprir as necessidades 

das instalações de produção, utilizando o gás como fonte de energia; 

 Queima e perda – parte da extração que foi queimada ou perdida na fase de 

produção; 

 Reinjeção – parte do gás natural que é injetada de volta nos reservatórios; 

 GNL - parte líquida do gás, parcela de hidrocarbonetos mais pesados (etano, 

GLP e gasolina natural) extraída do gás natural nas plantas de processamento.  

 Produção Nacional Líquida, que é o valor real do gás produzido que irar ser 

comercializado.  
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O Gráfico 3.8 mostra o histórico de produção entre janeiro de 2000 a janeiro de 

2011 e qual fim tomou a sua produção: 

 Gráfico 3.8– Produção Nacional de Gás Natural- jan/00-jan/11. ANP, 2011 

 3.2.2.1 Consumo Próprio: 

 

 O consumo próprio do gás natural nas unidades de produção de gás vem 

aumentando de uma forma constante com o decorrer dos anos sem nenhum pico ou 

diferença expressiva. No mês de janeiro de 2011 se observa um consumo próprio na 

ordem de 10 milhões de m³/d, representando 15,1% do total produzido. O Rio de 

Janeiro é o estado que mais utiliza o gás natural em suas instalações de produção para 

consumo próprio, fator que pode ser explicado por ser o maior produtor de gás e 

necessitando assim de mais gás como fonte energética interna para suas operações. 

 3.2.2.2 Reinjeção: 

 

 Considerada de muita importância em reservas de petróleo para aumento de 

recuperação e de produção, o gás natural é reinjetado no poço como método de 

recuperação secundária devido à energia insuficiente nos mecanismos de produção 

espontâneos. No Brasil a reinjeção regula a oferta e demanda de gás natural em forma 

de armazenamento ou estocagem principalmente em campos considerados muito 

distantes de centros distribuidores, quando inexistem dutos para seu escoamento; além 

de ser uma estratégia para redução da queima, evitando emissões de carbono. O volume 

reinjetado em 2010 teve a média diária de 12,0 milhões de m3/dia, o equivalente a 

17,4% da produção total de gás natural no ano de 2010. No ranking dos estados que 
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mais reinjetam gás natural destaca-se o Amazonas, que por sua dificuldade de consumir 

o gás que produz devido à grande distância entre seu pólo produtor nas reservas de 

Urucu e o mercado consumidor em 2010 reinjetou 2,995 bilhões de m
3
, seguido por 

Sergipe e Bahia com 598 milhões de m
3
 e 340 milhões de m

3
 respectivamente (ANP, 

2011). 

 3.2.2.3 Queima e Perda: 

 

 O percentual da produção nacional de gás natural destinado à queima, isto é, sem 

qualquer aproveitamento econômico, encontra-se em cerca de 9% atualmente, número 

reduzido comparativamente ao histórico de anos anteriores. De fato, Cecchi et al (2001) 

mostra que em 1970 a destinação do gás para queima absorveu quase a totalidade da sua 

produção e, em 1984, atingiu aproximadamente 50%. Em virtude do elevado percentual 

de queima observado nos campos brasileiros de gás associado, a partir de 1998, a 

Petrobras e a ANP estabeleceram o “Plano de Queima Zero”, visando reduzir este 

percentual de queima.   

 Embora o Brasil venha reduzindo gradativamente a queima de gás no processo 

de produção de petróleo – em parte em decorrência da assinatura de um termo de 

compromisso com todos os concessionários e que resultou no Programa de Queima de 

Gás e também ao declínio natural de produção de alguns campos – o percentual ainda 

não é o ideal, uma vez que o gás natural tornou-se importante insumo da matriz 

energética brasileira e é desperdício de uma fonte fóssil não renovável. No gráfico 3.9 

pode ser observado a Queima e perda de gás natural no Brasil entre 2010 e 2011. 

 

 

Gráfico 3.9 - Queima e perda de gás natural no Brasil- jan/00-jan/11. ANP, 2011. 
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Em 2009, quando o gás natural já se destacava como importante insumo na 

matriz energética, o Brasil chegou a queimar mais de 13 milhões de m³/dia – volume 

suficiente para gerar energia térmica e abastecer uma cidade de, aproximadamente, 12 

milhões de habitantes (Agência Brasil, 2011). Em junho daquele ano, o país atingiria 

um recorde negativo: 13,3 milhões de m³ de gás natural queimados diariamente, 

atingindo 23% da produção total de gás no mês, tendo grande parte do seu valor 

queimado devido às novas unidades de produção de petróleo que entravam em 

operação. Quando uma plataforma entra em operação, existe um tempo chamado pela 

ANP de “período de comissionamento da planta” que a plataforma necessita para ajustar 

seus equipamentos para a produção, tendo permissão de queimar gás. 

 Foi a partir do recorde negativo de 2009 que a ANP passou a adotar a política de 

exigir dos concessionários que eles empreendessem os postos para que o consumo de 

gás se desse dentro de padrões razoáveis. O termo de compromisso com a redução da 

queima foi firmado com as empresas devido à necessidade de ajustar os programas e 

adaptar as plataformas à nova realidade. Segundo previsão feita pelo superintendente 

adjunto de produção da ANP, André Luiz Barbosa, espera-se que em 2012 atinja-se 

uma queima diária em torno de 5% (Agência Brasil, 2011). 

 Apesar dos avanços obtidos e de ter fechado o mês de janeiro de 2011 com 

queima reduzida em 457,6 mil m³/dia, um decréscimo de 7,0% em relação ao mês 

anterior, o Brasil ainda queima cerca de 9% de todo o gás que produz. Dados da 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), relativos a 

janeiro de 2011, indicam que no mês a queima de gás atingiu 6,1 milhões de m³/dia. A 

maior parte do volume de gás queimado é oriunda de campos em produção, com grande 

participação da Bacia de Campos, sendo o Rio de Janeiro o estado que mais queima gás 

em volume seguido pelo Espírito Santo, os dois maiores produtores de gás no país. 

 3.2.2.4 Importação do Gás Natural: 

  

  A importação do gás natural para o Brasil pode ser feita de duas maneiras, 

através de gasodutos ou pelo Gás Natural Liquefeito (GNL). Por gasodutos, o Brasil 

tem capacidade de importar até 30 milhões de metros cúbicos diários pelo GASBOL, 

rede de gasodutos que liga a Bolívia ao Brasil. Se tratando do GNL, o Brasil possui 

capacidade para importar mais 21 milhões de m
3
/dia através dos terminais flexíveis de 

importação de GNL, operados pela Petrobrás.   
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 Os dois terminais de GNL já em atividade no Brasil, têm o objetivo de 

flexibilizar a oferta de gás natural para atender principalmente à demanda térmica e 

diminuir dependência do gás importado da Bolívia, e estão localizados em Pecém/CE e 

na Baía de Guanabara/RJ, com capacidade de 7 milhões m³/dia e 14 milhões de m³/dia 

respectivamente. Foi iniciado no inicio de 2011 a construção de um terceiro terminal de 

na Bahia, prevendo garantir outros 14 milhões de m³/dia (Cátedra do Gás, Importação, 

2011). 

 Além da Petrobras, também foram autorizadas a importar gás natural a BG, a 

EPE, a CGS, a MTGás e a Sulgás. As quatro primeiras possuem contratos de compra 

com a Bolívia e apenas a Sulgás está autorizada também a comprar o energético da 

Argentina (até 15 milhões de  m
3
/dia), porém após sucessivas interrupções entre seu 

período de inicio de importação iniciado em julho de 2000, a Sulgás cessou a 

importação do gás em 2008 por conta da crise energética do país vizinho (ANP, 2011). 

 A Petrobras iniciou a importação de gás natural em agosto de 1999, adquirindo 

gás boliviano, escoado através do GASBOL. Em 2001, duas novas empresas 

importadoras de gás passaram a operar: EPE – Empresa Produtora de Energia Ltda. e 

BG Comércio e Importação Ltda. Em agosto daquele ano a EPE iniciou a importação de 

gás boliviano destinado à Usina Termelétrica (UTE) de Cuiabá, sendo este gás escoado 

pelo gasoduto Lateral Cuiabá. O volume médio importado manteve uma relativa 

regularidade até o segundo quadrimestre de 2007 e passou a se apresentar bastante 

irregular no início de 2008, quando cessaram totalmente as importações. Em relação à 

BG, teve seu inicio em setembro de 2001 importando gás escoado pelo GASBOL para a 

distribuidora do mesmo grupo COMGÁS, em São Paulo. Teve seu volume importado 

estabilizado em 650 mil m³/dia até 2007 quando começou a cair, até cessar a importação 

em 2008 (ANP, 2011). 

 A CGS, Centro Oeste Gás e Serviços Ltda., iniciou a importação de gás 

boliviano em 2006 destinado ao Estado de Mato Grosso, e importou gás numa faixa de 

16 mil m³/dia até outubro/2008, complementando o volume importado pela EPE. Já a 

MTGás – Companhia Mato-grossense de Gás realizou sua primeira importação de gás 

natural proveniente da Bolívia em dezembro/2008, através de contrato interruptível, 

para atendimento ao mercado do Estado do Mato Grosso (ANP, Boletim do Gás, janeiro 

de 2011). O gráfico 3.10 apresenta o histórico da importação de gás natural entre 1999 e 

2010, mostrando a grande mudança no cenário de gás importado para o Brasil devido ao 

início da operação do gasoduto GASBOL. 
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Gráfico 3.10 – Importação do Gás Natural entre 1999 a 2010. BEN 2011 

 

 Conforme observado no gráfico 3.10, o ano de 2009 marcou a maior queda na 

série histórica de importação do gás natural, desde que o GASBOL começou a operar 

em 1999. Essa queda se deu pela diminuição do consumo de gás natural nos setores 

industrial e comercial devido à crise financeira internacional e na produção de 

eletricidade. Em 2010 a importação de gás volta a aumentar com grande participação do 

gás importado tanto por gasodutos como pelos terminais de GNL, chegando a atingir o 

valor de 48,2 milhões de m
3
/dia no decorrer do ano de 2010 (ANP, Boletim do Gás, 

2011).  

 3.2.3 Consumo de Gás Natural  

 O gás natural teve um inicio tardio em termos de consumo a volumes 

significativos no Brasil. Sua utilização de fato só deu no início da década de 1960, 

quando era utilizado como recurso para produção de amônia e uréia na indústria de 

fertilizante petroquímica, impulsionado pelo aumento da produção agrícola na época.  

 Em 1970, o consumo total era de 1 milhão de m³/dia, sendo a maior parte como 

gás reinjetado ou consumido no campo, sobrando um volume  muito pequeno para a 

indústria petroquímica. É na década de 1980 que o consumo de gás natural cresce. Com 

as descobertas na Bacia de Campos se inicia a utilização para fins energéticos e com as 

construções de novas UPGN´s.  

 Através de incentivos já descritos no presente trabalho, o consumo de gás cresce 

de maneira expressiva  na década de 2000, porém o panorama da indústria de gás 

natural muda em 2009. Observa-se  uma queda acentuada  no consumo de gás em 2009 

devido à crise financeira mundial, que afetou os setores que vinham puxando o 
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crescimento da demanda de gás natural, como o setor industrial e o de geração elétrica. 

O ano 2010 foi marcado pela reação do mercado de gás natural diante da crise 

econômica internacional, chegando por dois meses à alta marca de 60 milhões de m³/dia 

(ABEGÁS, 2010).    

 O perfil da demanda de gás natural pode ser dividido em duas categorias: 

consumo não energético (essencialmente petroquímico, siderúrgico e fertilizante) e 

consumo energético (industrial e outros– unidades de processamento, refinarias, geração 

elétrica, residências, estabelecimentos comerciais, etc) (BEN, 2008 ). O gráfico 3.11 

ilustra o consumo do gás entre os anos de 1970 e 2010 nas duas categorias:  

 

 

Gráfico 3.11 – Composição do Consumo de Gás Natural (milhões de metro cúbicos). 

 BEN 2011 

 

 A evolução do consumo energético de gás natural apresentou um 

comportamento positivo praticamente durante quase todo o período analisado, 

impulsionado inicialmente pela produção de combustíveis como GLP e gasolina devido 

à maior parte do volume de gás brasileiro ser de origem associada ao petróleo, sendo 

desta forma responsáveis pelo aumento do aproveitamento do gás natural. Nos últimos 

anos, a volta da procura por gás foi causada pela expansão do PIB, e a construção de 

novas plantas e UPGN´s. 

 Entre as regiões consumidoras de gás natural, a Sudeste lidera sua utilização, 

com quase 40 milhões de m³/dia consumidos (71,5% da média nacional), seguida pelas 

regiões Nordeste (16,5%) e Sul (10%). As regiões Centro-Oeste e Norte correspondem 

juntas a 2% da média nacional (Abegás, 2011). A tabela 3.2 mostra a distribuição do 

consumo de gás por região e por setor em dezembro/2010: 
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Tabela 3.2 – Consumo de Gás por Região. 

 

Fonte: Relatório Abegás, 2010 

 

 Em termos de demanda para o consumo de gás natural, pode ser separado nos 

seguintes segmentos que o utilizam consumindo-o tanto de forma energética ou não 

energética: 

 3.2.3.1 Industrial 

 

 Na indústria, o gás natural é utilizado como combustível para fornecimento de 

calor, como matéria-prima nos setores químicos, petroquímico e de fertilizantes, como 

redutor siderúrgico e geração de eletricidade. Em diversos segmentos da indústria, como 

o de vidro, cerâmico, alimentício e siderúrgico, o uso do gás tem influência direta na 

qualidade final dos produtos. Na produção de papéis, bebidas, química e petroquímica, 

há aproveitamento tanto do vapor gerado em caldeira como da eletricidade, por meio de 

cogeração. Além disso, nos setores têxtil, farmacêutico e de borracha, é usado como 

fonte primária para geração de calor. 

 O setor industrial foi responsável pelo consumo de aproximadamente 61% de 

todo o gás natural usado no país em 2010, sendo assim o maior responsável pela 

demanda de gás natural. O gráfico 3.12 mostra o consumo no Setor Industrial de 1970 a 

2011: 

 

Gráfico 3.12 – Consumo de Gás no setor Industrial entre 1970 a 2010. BEN, 2011 
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 Observa-se que o consumo industrial passou a se tornar relevante a partir de 

1986 quando o volume de 1 milhão de m³ foi atingido. O início das operações do 

GASBOL também foi um marco importante, aumentando o ritmo de crescimento a 

partir dos anos 1999/2000. Em 2008/2009 há uma queda no consumo de gás no setor 

industrial ocasionada principalmente pela crise econômica internacional e pela menor 

competitividade do gás natural frente a outros energéticos mais tradicionais. No entanto, 

em 2010, o setor industrial recuperou seu crescimento chegando a consumir 26,2 

milhões m³/dia, o que representa um aumento de 20,15% com relação ao ano anterior 

(BEN, 2011). 

 3.2.3.2 Geração Elétrica  

 

 O gás natural também pode ser utilizado para a geração de eletricidade em 

usinas termoelétricas. O acionamento das termoelétricas no Brasil segue uma lógica 

diferente do restante do mundo. A principal fonte de geração de eletricidade no país é a 

hídrica, que em 2010 representou 81,2% do total, uma vez que a eletricidade importada 

também tem origem hídrica, (BEN, 2011). As usinas termoelétricas entram em operação 

pontualmente, de forma sazonal, apenas para manter o nível dos reservatórios das 

hidroelétricas e assim garantir o equilíbrio do sistema. Isso pode ser explicado pelo alto 

preço da energia elétrica oriunda das termelétricas em relação a energia hidráulica. No 

gráfico 3.13 segue a distribuição das fontes de geração de energia elétrica do ano de 

2010: 

 

 

Gráfico 3.13 - Distribuição das Fontes de Energia Elétrica em 2010. BEN, 2011 
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 O setor que mais influenciou o aumento no consumo de gás de 2010 em relação 

ao ano anterior foi o de geração elétrica, que cresceu 171,06%, graças ao maior 

acionamento térmico em virtude do baixo nível de água dos reservatórios. Entre janeiro 

de 2010 e 2011, o setor elétrico teve crescimento de 172,45%, saltando de 2,3 para 6,3 

milhões de m³/dia, ficando atrás apenas do setor industrial. (ABEGÁS, 2011). 

 Um fator que vem preocupando o aumento da demanda de gás em diversos 

segmentos é o suprimento de gás para as termelétricas quando necessário, a fim de  

acioná-las para suprir a baixa de reservatórios de água nas hidrelétricas pelas variações 

de hidraulicidade. Como o consumo de gás nas termelétricas apresenta alta volatilidade 

por estar atrelado ao nível de água nos  reservatórios das hidrelétricas, o mesmo é 

direcionado para outros segmentos quando não utilizado.  

 Um exemplo de tal preocupação é descrito pelo texto “A Falta De Gás Natural E 

O Abastecimento De Energia Elétrica” (ABBUD, 2007), onde é relatado que foi 

cobrado à Petrobras que  fornecesse gás para as usinas termelétricas da Região Sudeste 

na forma estabelecida no Termo de Compromisso firmado com a Agência Nacional de 

Energia Elétrica (ANEEL) para garantir o funcionamento dessas usinas. Sendo assim, a 

Petrobras foi obrigada a reduzir o fornecimento às concessionárias de distribuição do 

Rio de Janeiro e de São Paulo, o que terminou por afetar o atendimento a indústrias e 

veículos movidos a gás naqueles Estados no inicio da estação chuvosa  2007/2008. 

 3.2.3.3 Transporte 

  

 O segmento de gás natural veicular (GNV) teve crescimento expressivo no 

Brasil de 1999 até o ano de 2006. Esse aumento se explica em grande parte pela 

alternativa para utilização do gás importado da Bolívia não utilizado. Em muitos casos, 

incentivou-se a conversão de veículos para o gás visando a ancorar redes de 

distribuição, uma vez que o consumo elevado nos postos permite que se recuperem 

rapidamente os investimentos para transporte do insumo. 

 A frota brasileira de veículos a GNV é a quarta maior do mundo, com 1,63 

milhão de unidades convertidas, com forte concentração no Rio de Janeiro e São Paulo. 

O combustível é oferecido por 1,8 mil postos no país e está presente em 21 dos estados 

brasileiros (GásNet, 2011). O gráfico 3.14 mostra o histórico do consumo de gás no 

segmento de transporte: 
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Gráfico 3.14 – Decomposição do Consumo de Gás Natural no Setor de Transporte (em mil tep). 

Elaboração própria a partir de valores retirados do BEN 1970-2010. 

 

 Pode-se observar que o consumo de gás no segmento de transporte só se inicia 

em valores significativos em 1999. O setor automotivo recebeu grande estímulo para 

aumentar a sua participação utilizando gás como combustível, como exemplo chegou a 

promover desconto de 75% no IPVA dos proprietários de carros movidos a gás. A partir 

de 2007 o interesse pelo GNV se reduziu, devido principalmente à maior penetração dos 

carros flex e ao valor comparativo do gás natural frente ao etanol, que só viabiliza 

economicamente a conversão dos motores em veículos comerciais com alta 

quilometragem mensal como, por exemplo, as frotas de táxi, que hoje são os maiores 

consumidores de gás natural veicular no país. É o terceiro segmento de maior consumo 

de gás no país, chegando a uma média de 5,5 milhões m³/dia em 2010, vindo de uma 

queda de 4,7% em relação ao ano anterior (BEN, 2011). 

 3.2.3.4 Residencial 

 

  O gás natural é usado nas residências brasileiras principalmente para cocção e 

para aquecimento de água para banho. No entanto, há uma série de outros usos 

possíveis, como condicionamento ambiental, aquecimento de piscinas e saunas, 

secagem de roupas, entre outros. O gráfico 3.15 ilustra o consumo de gás no setor 

residencial entre 1970 e 2009: 
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Gráfico 3.15 – Consumo de Gás Natural no Setor Residencial entre 1970 e 2009. 

BEN, 2010 

 

 Apesar disso, sua utilização no setor residencial no Brasil ainda corresponde por 

pouco mais de 1% do consumo total, e se concentra principalmente, nos estados do Rio 

de Janeiro e São Paulo.  O gás teve um início tardio no segmento residencial, fator que 

pode ser explicado pelo alto custo de acesso para os clientes urbanos devido à falta de 

rede urbana de distribuição de gás encanado. Sua utilização começa de fato em 

1999/2000, devido principalmente ao GASBOL que trouxe gás em maiores volumes 

para os pólos consumidores do país. Diferentemente do observado nos outros setores, 

no residencial o consumo se encontra em contínua expansão, mesmo com a crise 

econômica mundial. 

 Em 2010 foram consumidos em média 0,8 milhões de m³/dia no setor 

residencial, um aumento de 7,1% em relação ao mesmo período do ano anterior (BEN, 

2011). 

 3.2.3.5 Comercial 

 

  No segmento comercial (padarias, restaurantes e etc.), o gás substitui com 

vantagens o GLP, o óleo diesel e a lenha com as mesmas funções que o gás residencial.  

Além disso, como relatado pelo site Cátedra do gás (Cátedra do Gás, 2011), o gás 

também pode ser usado em sistemas de ar condicionado (edifícios comerciais), 

produção de gases hospitalares (hospitais), lavanderias (equipamentos para passagem e 

secagem de roupas), entre outras aplicações. Assim como no segmento residencial, a 

diversidade de usos não é suficiente para garantir o desenvolvimento do mercado, que 
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responde por 1% de todo o gás natural comercializado no país. Tal baixo valor pode ser 

explicado por quatro fatores: 

 Falta de redes de distribuição de gás na maior parte do país;  

 Desconhecimento no mercado das tecnologias a gás disponíveis;  

 Concorrência com outros energéticos; e  

 Dificuldade de mudança do costume de utilização de outras tecnologias mais 

tradicionais (Cátedra do Gás, 2011).  

  

 

Gráfico 3.16 – Consumo de Gás Natural no Setor Comercial/Público entre 1970 e 2009. 

BEN, 2010 

 

 O setor comercial se assimila ao setor residencial, tendo seu consumo crescendo 

mais intensamente em 1999/2000 com a construção do GASBOL. A queda registrada a 

partir de 2007 deve-se em parte a crise econômica mundial, e principalmente, ao receio 

que o mercado possui na falta do gás natural. Apesar da sua distribuição nunca ter sido 

restringida, a crise do gás, ocasionada pela nacionalização da produção boliviana em 

2004, gerou um medo quanto à segurança de suprimento do energético, que ainda não 

foi superado (Cátedra do Gás, 2011).  

 Em 2010 foram consumidos em média 0,8 milhões de m³/dia no setor comercial, 

um aumento de 46,2% em relação ao mesmo período do ano anterior (BEN, 2011). 

 3.2.3.6 Co-geração 

 

 A co-geração é o processo que permite a produção simultânea de energia 

elétrica, térmica e a vapor, utilizando uma única fonte de combustível. No caso do gás 

natural, o ganho com eficiência neste sistema proporciona a produção de uma energia 
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elétrica confiável, com baixo custo, ficando a unidade industrial ou comercial 

independente da qualidade de fornecimento do distribuidor de energia. Fato da maior 

importância para usuários que necessitam de um abastecimento sempre contínuo e 

ininterrupto, como os hospitais, hotéis, shoppings centers e grandes empreendimentos 

ou mesmo muitas indústrias. Uma das principais vantagens desse sistema é a alta 

eficiência energética. No caso do gás natural, o aproveitamento pode ser superior a 

85%. 

  O segmento de co-geração, que é ligado ao setor industrial, vem crescendo e 

aumentando o número de operações no país. Entre dezembro de 2009 e dezembro de 

2010, cresceu 11,1%, chegando ao volume consumido de 3,209 milhões de m³/dia no 

mesmo intervalo (COGEN, 2011). 
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CAPÍTULO IV – TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DO GÁS NATURAL 

 

 Este capítulo apresenta as características da infra-estrutura e da logística do gás 

natural no Brasil. Será mostrado como o gás natural é transportado, distribuído e 

comercializado no país. A figura 4.1 ilustra a estruturação da indústria de gás natural no 

Brasil. 

 

 

Figura 4.1 - Estruturação da Indústria de Gás Natural no Brasil. 

 

 O processamento de gás natural tem como principal objetivo garantir a 

especificação do gás para os consumidores finais do produto, o qual passa a denominar-

se gás seco, gás processado ou gás residual. Para se entender a etapa de processamento 

de gás natural, é necessário esclarecer o que vem a ser o gás úmido e o gás seco.  

 As frações que se apresentam normalmente na fase líquida do gás são as mais 

pesadas e dão origem ao “Gás Liquefeito de Petróleo” (propano e butano), o chamado 

gás de cozinha. Antes de ser processado o gás natural é chamado de gás úmido, por 

apresentar líquido de gás natural (LGN), enquanto o gás residual é o gás seco, pois não 

contém hidrocarbonetos condensáveis e o metano é preponderante.  

 Na etapa de processamento de gás, os hidrocarbonetos e fluídos do gás natural 

úmido são separados até que ele fique seco. Do campo de produção, o gás natural é 

encaminhado a uma unidade de processamento onde ocorre a separação das frações 

mais leves do gás e obtém-se o gás natural seco, o GLP e a gasolina natural 

(PACHECO, 2008). 

 Um dos grandes desafios da indústria de gás natural brasileira é a melhora da 

infra-estrutura de transporte e distribuição, conectando os gasodutos isolados e 

aumentando sua capilaridade no território nacional. Assim, na primeira década deste 

século vários projetos de construção de gasodutos foram desenvolvidos. 
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 No Brasil existe uma dupla instância regulatória no segmento de transporte e 

distribuição de gás natural. A regulação da atividade de transporte de gás natural cabe à 

ANP, já a atividade de distribuição de gás cabe aos governos estaduais, que podem 

formar uma ou mais distribuidoras em seu território e realizar a concessão do serviço 

para uma empresa estatal ou privada, regulando sua atividade (PRATES ET ALLI, 

2006).  

4.1 TRANSPORTE DO GÁS NATURAL 

 

 O transporte do gás natural pode ocorrer de duas formas principais, através da 

sua forma gasosa comprimida (GNC), realizado através de dutos ou cilindros de alta 

pressão e no seu estado liquefeito (GNL), por meio de navios e/ou caminhões a uma 

temperatura de -160ºC. Ao contrário do gás liquefeito de petróleo (GLP), o gás natural 

não se liquefaz a altas pressões, mas somente a baixas temperaturas. 

 4.1.1 Transporte por Gasodutos 

 O transporte realizado através da rede de gasodutos compreende a fase posterior 

às Unidades de Processamento do Gás Natural até a fase de entrega na malha de 

distribuição. Até janeiro de 2011, a malha brasileira de gasodutos de transporte 

totalizava 9.328,3 km de rede, sendo que 68,9% da extensão são gasodutos operados 

pela Transpetro, subsidiaria da Petrobras responsável pela operação e manutenção de 

dutos de petróleo e gás, e o restante pelas demais transportadoras atuantes no setor 

(ANP, 2011).  

 Como relatado pela ANP (ANP, 2011), as autorizações dos gasodutos e 

instalações que transportam gás de origem nacional foram outorgadas à Petrobras e às 

transportadoras Transpetro, Transportadora Associada de Gás S.A. (TAG), Nova 

Transportadora do Nordeste S.A. (NTN) e Nova Transportadora Sudeste (NTS), além 

da Transportadora GASENE S.A., todas empresas do grupo Petrobras, somando 6.418,3 

km de extensão.  

 A malha de gasodutos que escoa produto importado é formada pelo Gasoduto 

Bolívia–Brasil (operado pela TBG), pelo Gasoduto Uruguaiana-Porto Alegre (trechos 1 

e 3 - operados pela TSB) e pelo Gasoduto Lateral Cuiabá (operado pela Gasocidente), 

perfazendo um total de 2.910,0 km (ANP, 2011). O gráfico 4.1 mostra a evolução da 

malha de gasodutos de transporte no Brasil entre 1972 a 2011. 
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 A construção de gasodutos teve início em 1974 com a construção do Gaseb 

(primeiro gasoduto interestadual) ligando Sergipe e Bahia. Na década de 80 a 

quantidade de gasodutos construídos aumentou, sendo justificado pela  ampliação  do  

aproveitamento   

 

 

Gráfico 4.1 - Evolução da malha de gasodutos de transporte no Brasil entre 1972 a 2011. ANP, 2011 

 

do gás natural devido ao inicio na produção na Bacia de Campos, litoral do Rio de 

Janeiro. Em 1986 entrou em operação o gasoduto Guamaré/Cabo, utilizando o  gás 

produzido no Rio Grande do Norte para suprir os estados da Paraíba e de Pernambuco 

(TERZIAN, 2005).  

 A partir de 1998 ocorreu a expansão da rede com a construção do gasoduto 

destinado ao escoamento do gás natural da Bolívia - o GASBOL, projetado para 

transportar até 30 milhões m³/dia, impulsionando desta forma o inicio da utilização do 

gás natural em volumes significativos. O GASBOL é a maior rede de transporte 

operante no país e com uma extensão de 3.160 Km. (567 km. em solo boliviano e 2.593 

km. em solo brasileiro) ligando Santa Cruz de La Sierra (Bolívia) a Porto Alegre (RS). 

A Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A (TBG) é a operadora do 

gasoduto. Em agosto de 2001 entrou em operação o Gasoduto Lateral Cuiabá, com 267 

km. de extensão, ligando o trecho boliviano do GASBOL a Cuiabá (MT), com objetivo 

de suprir com gás natural a Usina Termoelétrica Cuiabá I (ANP, 2011). 
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 O primeiro empreendimento com o traçado inteiramente no Brasil foi o projeto 

Malhas, onde a estatal Petrobras investiu mais de U$$ 1 bilhão para construir o trecho 

nordeste (do Ceará a Bahia) e outro na região sudeste (do GASBOL em São Paulo para 

Rio de Janeiro e Minas Gerais). O projeto teve como objetivo massificar a utilização de 

gás nacional, além de permitir a ampliação das malhas de gasodutos do Nordeste e do 

Sudeste do País para atender as usinas termelétricas construídas por meio do Programa 

Prioritário de Termeletricidade (PPT), uma vez que coube à Petrobras, por decisão de 

governo federal garantir o suprimento de gás natural para as usinas inseridas no 

programa, por prazo de até 20 anos. (D`ALMEIDA ET AL., 2010). 

 Criado pela Petrobras em 2006 com o objetivo de alavancar a produção 

doméstica de gás natural, o Plano de Antecipação da Produção de Gás (Plangás), 

merece destaque pelo seu incentivo no aumento da rede de gasodutos no país. Elaborado 

após a nacionalização boliviana, o Plangás foi pensado para reduzir a dependência 

externa do combustível. Na época, a tomada dos campos da Petrobras pelo exército 

boliviano acendeu o alerta no governo, diante da possibilidade de corte no suprimento, 

que representava mais da metade do gás consumido no Brasil. 

 O projeto do gasoduto Urucu-Manaus (AM) que se encontra em operação 

comercial desde novembro de 2009, utiliza  as reservas de gás da Bacia de Solimões, na 

província do Rio Urucu, para uso na geração elétrica em Manaus e em outros 7 

municípios amazonenses. A estrutura do gasoduto envolve um duto para GLP entre 

Urucu e Coari (“diâmetro de 10” e 279 km. de extensão), a readaptação do duto entre 

Urucu e Coari – até então transportando GLP – para gás natural (18”) e a construção do 

duto de Coari a Manaus (20”, 383 Km.). O projeto exigiu a  adoção de um esquema de 

logística inédito no Brasil devido à sua complexidade decorrida pela falta de infra-

estrutura na região, sendo construído em meio da selva amazônica. A justificativa 

principal para a  construção do gasoduto foi  a substituição de diesel e óleo combustível 

usados  na produção de energia elétrica consumida pelo Amazonas, além de ser um 

benefício político a divulgação de troca de utilização de uma forma de energia 

altamente poluidora por uma energia “mais limpa” (BRITO E MARTINS, 2009). 

 Em fevereiro/2010 foi inaugurado o gasoduto Cabiúnas - Reduc III, sendo o  

maior da América do Sul em diâmetro (38”) e com  extensão de 179 Km.  O objetivo é 

atender os mercados térmicos e não térmicos, aumentando a flexibilidade na oferta e a 

capacidade de transporte no mercado do Sudeste, região de maior consumo de gás do 

país (Jornal do Brasil, 2010). 
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 Os projetos descritos visavam consolidar as malhas de gasodutos de transporte. 

Ainda assim a malha estava fragmentada, com falta de capilaridade na distribuição no 

território nacional. Até então havia dois grandes sistemas em operação: o sistema 

Gasbol- Sudeste, atendendo parcialmente Mato Grosso do Sul e os estados da Região 

Sudeste e da Região Sul; e o sistema Nordeste. Em especial, ainda faltaria a interligação 

entre as malhas Sudeste e Nordeste desenvolvidas no Projeto Malhas, além de várias 

regiões do país que ainda não são atendidas por gasodutos (D`ALMEIDA ET ALLI, 

2010). 

 Com o objetivo de aumentar a capilaridade na distribuição de gás natural foi 

implementado o projeto Gasene, empreendimento concluído em 2010 que compreendeu 

a construção e operação de um gasoduto de interligação das malhas de gasodutos 

Nordeste e Sudeste, ligando Cabiúnas (RJ) a Catu (BA), numa extensão total de 

aproximadamente 1.400 km, e com capacidade de transporte de até 20 milhões m³/dia, 

contabilizando oito pontos de entrega ao logo de seu traçado entre Bahia, Espírito Santo 

e Rio de Janeiro que permitem que o gás natural chegue a novos mercados e promova a 

interiorização do uso do produto (D`ALMEIDA ET ALLI, 2010). Com a sua posição 

estratégica foi possível romper uma fronteira antes existente entre o Sudeste (com os 

principais campos produtores e o maior mercado consumidor) e o Nordeste (produzindo 

gás natural em quantidade insuficiente para atender o crescimento do mercado). 

 Entre os motivadores utilizados para a construção do gasoduto Gasene, 

destacaram-se (D`ALMEIDA ET ALLI, 2010): 

 Atender a demanda de gás no Nordeste. Esta região sofre maior risco de déficit 

energético na geração hidrelétrica e há um natural declínio na produção de 

antigos campos de petróleo e gás; 

 Honrar os contratos de fornecimento a termelétricas, conforme determinado pelo 

Programa Prioritário de Termeletricidade (PPT, fev/2000), e evitar possíveis 

penalidades; 

 Atender a demanda compromissada junto aos setores industrial e automotivo, 

evitando descrédito e desgaste da imagem perante os consumidores; 

 Monetizar reservas das bacias do Sul e Sudeste (Santos, Campos e Espírito 

Santo) e de futuras descobertas de gás associado em campos da região; 

  Escoar a diferença de volumes oriundos do GASBOL devido ao contrato take 

or pay; 
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 Atender novos mercados entre Cabiúnas e Catu; 

 Dar flexibilidade à oferta de gás quando das oscilações na demanda; 

 Reduzir a necessidade de utilização do GNL, cujo preço apresenta maior 

volatilidade; 

 Reduzir compromissos de longo prazo em moeda estrangeira. 

 Há uma grande relação entre o tamanho da rede de gasodutos, o consumo de gás 

natural e o aproveitamento do gás associado. Com novos gasodutos em operação, é 

notável o aumento da oferta interna de gás. Exemplos dessa relação podem ser 

observados no estado do Amazonas com o aumento do consumo de gás substituindo 

outros combustíveis devido à construção de gasodutos, aproveitando o gás produzido 

nesta região e diminuindo a queima e reinjeção; e na Bacia de Santos, que com a 

construção de gasodutos para transportar o gás associado produzido junto ao petróleo 

estimula o consumo de gás nas regiões com acesso aos gasodutos, contribuindo assim 

para diminuição na porcentagem de gás produzido queimado. A figura 4.2 apresenta a 

rede de gasodutos brasileira em operação, implantação e estudo: 

 

 

Figura 4.2 - Rede de Gasodutos brasileira em Operação, Implantação e Estudo. ABEGÁS, 2011. 

 

 A partir da figura 4.2 nota-se que parte das regiões Norte e Centro-Oeste ainda 

não possuem acesso ao gás natural, mas as principais regiões estão interligadas. A infra-

estrutura de transporte no Brasil ainda precisa ser desenvolvida, principalmente quando 

se considera a extensão do país, e percebe-se que é concentrada em alguns estados, 
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como Rio de Janeiro e São Paulo, sendo necessária a construção de gasodutos menores 

para melhorar a distribuição em alguns estados. Outra observação retirada da figura 4.2 

é que o sistema de gasodutos em muitos dos estados do país concentram suas redes de 

gasodutos nos centros consumidores de cada região, dificultando assim a utilização do 

gás em áreas com menor mercado consumidor. 

 4.1.2 Outras Formas de Transporte 

 Dentre as alternativas para o transporte de gás natural, além de gasodutos, 

destacam-se o gás natural comprimido (GNC) e o gás natural liquefeito (GNL). O GNC 

consiste em transportar gás natural pressurizado por via rodoviária e o transporte por 

GNL pode ser feito por via rodoviária ou marítima. De forma geral, o GNC e o GNL 

servem para complementar a rede de gasodutos e fazem com que o gás chegue a locais 

ainda não atendidos pela infra-estrutura de transporte e/ou distribuição, ajudando a 

fomentar novos mercados. 

 O processo de transporte de gás via GNC consiste em adquirir o gás natural de 

um fornecedor (produtor nacional, importador ou concessionária de gás canalizado), 

comprimi-lo numa estação de compressão e despacho do gás, movimentá-lo  através de 

veículos transportadores e entregá-lo numa estação de recepção para que possa ser 

vendido ao consumidor final. Pode ser usado em substituição a outros combustíveis, 

como o GLP, por exemplo, principalmente em áreas remotas, onde não existe rede de 

gás canalizado, com atendimento potencial a todos os segmentos de consumo. 

Atualmente a utização do GNC se encontra mais concentrado nos segmentos industrial, 

comercial e automotivo. A viabilidade dessa forma de transporte está relacionada com  a 

distância do consumidor do GNC com a unidade de compressão do mesmo, sendo 

utilizado em geral em distâncias mais curtas (até 150 km). Porém algumas 

especificidades do mercado podem flexibilizar este valor, como o volume de gás a ser 

entregue e a existência de outros consumidores no percurso (ANP, 2011). 

 Outra alternativa para o transporte de gás natural no Brasil é o gás natural 

liquefeito. O GNL consiste em transportar gás liquefeito a temperaturas muito baixas 

(cerca de -160°C) e pode ser realizado de duas formas distintas: por via rodoviária e por 

via marítima. Sua instalação requer a construção de uma estação de liquefação de gás 

com a finalidade de transformar o gás em líquido e de um terminal de despacho do gás 

liquefeito, a aquisição de caminhões (modal rodoviário) ou navios-tanque (modal 

marítimo) para o transporte; a construção de uma estação de gaseificação no terminal 
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descarregador (local da recepção do gás) onde gás liquefeito volta para a fase  gás e de 

reservatórios para armazenamento do produto. 

 No caso do GNL por via rodoviária, a escala do projeto é menor e envolve 

investimentos mais baixos, porém maiores que os do GNC. A entrega do produto pode 

ser por rede secundária ou ponto a ponto.  Já no caso do GNL via marítima, a escala do 

projeto é, em geral, muito maior e envolve transporte em grandes distâncias, sendo o 

meio mais viável de realizar o transporte intercontinental. O projeto envolve 

investimentos iniciais muito elevados, entre terminais e navios-tanque, dependendo da 

capacidade a ser instalada (PRATES ET ALLI, 2006). 

 Em comparação com o GNC, o custo da implantação do GNL por via rodoviária 

é mais alto, sendo então viável para distâncias maiores (da ordem de 500 km a 1.000 

km). Portanto, na falta de gasodutos, o GNC mostra-se competitivo no transporte de 

pequenos volumes a pequenas distâncias, enquanto o GNL é competitivo para o 

transporte de gás em grandes volumes a grandes distâncias (BNDES Setorial 2006). 

 Em paralelo às políticas de aumento da produção nacional, a importação de GNL 

passou a representar importante alternativa para aumentar a confiabilidade no 

suprimento de gás natural no Brasil. É usado quando (PACHECO, 2008): 

 Existe incerteza quanto à entrega de gás no volume negociado com o país 

exportador; 

  A malha de transporte ainda é incipiente ou inexistente; 

 Os dutos já estão operando no máximo de sua capacidade; e 

  A demanda total de gás natural de um país é atendida por mais de uma fonte 

exportadora, por vezes com a utilização de diferentes modais de transporte. 

 

4.2 DISTRIBUIÇÃO DO GÁS NATURAL 

  

 A distribuição é a etapa em que o gás natural chega ao consumidor final, que 

pode estar no setor residencial, comercial, industrial ou automotivo. Assim como no 

transporte do gás, a sua distribuição pode ser realizada através de gasodutos, GNC e 

GNL. Um dos grandes desafios para a distribuição do gás natural é a sua baixa 

capilaridade dificultando a distribuição em certas regiões. Como ela está focada nos 

grandes mercados consumidores, as regiões mais afastadas e com menor mercado 

consumidor são prejudicadas pela falta de investimento na rede de distribuição que 

possa levar gás até elas. 
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 Diferentemente do que ocorre em mercados maduros, em que a malha de 

distribuição é muito maior do que a rede de transporte, no Brasil ela é apenas duas vezes 

mais extensa do que a malha de transporte, embora tenha potencial para ser muito 

maior. Para aumentar esse valor e disponibilizar o gás natural em áreas ainda não 

abastecidas as distribuidoras de gás vêm investindo na infra-estrutura da malha de 

distribuição brasileira, alcançando no final de 2010 aproximadamente 1,9 milhão de 

clientes de gás natural e mais de 19000 km de rede de distribuição. Em termos de 

valores de consumo, as distribuidoras brasileiras consumiram em média 48 milhões de 

m³/dia, 37% acima de 2009, número que pode ser explicado pelo aumento na atividade 

industrial e maior utilização nas usinas termelétricas por conta da situação hidrológica 

desfavorável no ano prejudicando a produção de energia pelas hidrelétricas (Gás 

Natural Fenosa, 2010). 

 No Brasil, a distribuição de gás natural é responsabilidade dos governos 

estaduais, conforme definido pela Constituição. Existem 27 distribuidoras de gás, e o 

serviço pode ser feito por empresas privadas e mistas através de um regime de 

concessão. Na maioria dos casos, há apenas uma distribuidora por Estado, sendo 

exceções Rio de Janeiro e São Paulo com duas e três distribuidoras respectivamente; e 

Acre, Roraima e Tocantins, que ainda não possuem distribuidoras.  

 A figura 4.3 mostra o mapa de concessão de distribuição do gás no país com as 

suas respectivas distribuidoras: 

 

 

Figura 4.3 - Mapa de Concessão – Distribuidoras.  ABEGÁS, Mapa de Concessão 
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 A malha de distribuição de gás brasileira está concentrada em poucos estados da 

região Sudeste, notadamente Rio de Janeiro e São Paulo, seguido pelos estados de Santa 

Catarina, Bahia e Minas Gerais. Destacam-se as distribuidoras Comgás (SP) e CEG 

(RJ), as maiores do país em volume comercializado, número de clientes e extensão da 

rede de distribuição, chegando a uma rede de 7000 km e 4000 km respectivamente 

(GásNet, 2011). Ambos os estados já têm rede de distribuição há mais de um século e 

tiveram suas distribuidoras privatizadas entre 1997 e 2000. Com isso, investimentos na 

ampliação das redes foram feitos de maneira expressiva de forma a possibilitar sua 

interiorização, antes restrita às capitais (PRATES ET ALLI, 2006). 

 Somente essas duas distribuidoras atendem de forma relevante os mercados 

residencial e comercial. Esses mercados demandam uma rede mais capilarizada e 

normalmente são desenvolvidos num momento posterior da instalação inicial da rede, 

devido ao seu menor porte e rentabilidade. As demais distribuidoras focam nos 

mercados industrial e de geração elétrica e o mercado automotivo vem crescendo 

bastante. A tabela 4.1 mostra as vendas de gás das distribuidoras por segmento em 

2010: 

 

Tabela 4.1 - Vendas de Gás das Distribuidoras por Segmento em 2010. 

 

Fonte: GásNet, 2011 
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 Em estados que não têm uma rede de distribuição muito extensa e utilizam o gás 

natural no setor automotivo, o GNV tem funcionado como uma âncora para extensão 

das redes de distribuição, permitindo que elas cheguem a várias cidades e estradas onde 

não seria economicamente viável a distribuição. Essa função de âncora de distribuição 

para cidades e estradas a partir da instalação de postos de abastecimento ao longo das 

principais rodovias torna-se possível porque postos que comercializam GNV tem um 

consumo padrão que faz tornar viável o investimento na malha de distribuição para o 

consumo de gás. 

 Dentre as distribuidoras com rede não muito capilarizada, merece destaque a 

SCGÁS, que necessita de uma rede de distribuição maior para atender seus clientes no 

setor industrial. Este fator se deve ao estado de Santa Catarina ter uma grande dispersão 

geográfica de seu parque industrial, fazendo com que o estado seja o terceiro maior em 

rede de distribuição, com 930 km de tubulações (SCGAS, 2011). 

 Estados com grande território e cidades importantes em seu interior, tais como 

Minas Gerais e Bahia, têm grande potencial de expansão em suas redes de distribuição, 

pois suas malhas ainda são muito reduzidas e concentradas em torno das capitais. Como 

outra alternativa para aumento de consumo de gás, está o aumento da rede de 

distribuição levando gás ao interior desses estados, e a exploração de setores que ainda 

não estão desenvolvidos, como o residencial e o comercial. Um fator que pode vir a 

incentivar o investimento no aumento da rede de distribuição de gás pela distribuidora 

Gasmig (MG) é a possível descoberta de gás na Bacia de São Francisco. 

 O Amazonas é um dos maiores produtores de gás no país, mas sua malha de 

distribuição de gás é bastante reduzida, somando apenas 43 km. (GásNet, 2011), tendo 

como clientes apenas 7 termelétricas e 2 clientes automotivos (GásNet, 2011). Alguns 

locais muito distantes e com baixo consumo de energia ainda são supridos de energia 

elétrica a partir de gerações locais mesmo que a custo elevado, porque não é econômico 

construir enormes linhas de transmissão para levar energia até essas regiões. Isso se 

deve à pequena economia obtida pela geração de energia por uma fonte mais barata, no 

caso, o gás natural não pagaria o alto investimento que teria que ser feito para ampliação 

da malha em uma região de tão difícil e complexa construção. 

 Deve-se ressaltar que existem obstáculos a novos investimentos em distribuição 

de gás em vários estados. Um deles é o controle estatal das empresas distribuidoras, que 

dificulta a obtenção de financiamentos necessários para a construção das redes. 

Questões regulatórias também dificultam, visto que existem contratos de concessão que 
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não fixam metas de expansão de rede e ainda condicionam o investimento em novos 

gasodutos a uma taxa de retorno muito elevada. Outro obstáculo é a falta de oferta do 

produto em algumas regiões, fazendo com que diversas distribuidoras tenham que 

retardar investimentos por falta de gás para atender a potenciais clientes (PRATES ET 

ALLI, 2006). 

 Esses são alguns dos fatores que explicam a pequena extensão da rede de 

distribuição de gás natural no Brasil. Pela participação nas vendas, pode-se inferir que 

os segmentos industrial e de geração de eletricidade, como também o gás natural 

veicular (GNV), são estratégicos para a ampliação da malha de transporte embora 

possuam dinâmicas diferentes. Segmentos como o residencial e comercial ainda podem 

ser muito explorados pelas distribuidoras, principalmente por aquelas que já 

implementaram a rede de distribuição básica, alavancada pelos segmentos acima 

citados. Apenas expandir a malha de distribuição não é suficiente para garantir um 

aumento do mercado e da participação do gás natural na matriz energética nacional. É 

fundamental uma nova atitude em relação ao gás natural, de forma a atingir cada agente 

envolvido, como as distribuidoras, os projetistas, as construtoras e os consumidores 

finais. 
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CAPÍTULO V – LEGISLAÇÃO DO GÁS NATURAL 

 

5.1 - HISTÓRICO DA LEGISLAÇÃO DO GÁS NATURAL 

 

 A regulação tem como objetivo exercer algum grau de controle sobre uma 

determinada atividade considerada de interesse público. Entre suas finalidades estão, 

por um lado, a proteção dos consumidores e por outro, o estímulo para que sejam 

adotados, permanentemente, processos de modernização e/ou expansão dessas 

indústrias. Entretanto, tal como apresentado na maioria dos países em desenvolvimento, 

a regulação da infra-estrutura no Brasil encontra-se ainda em um estágio de evolução, o 

que não significa que avanços não tenham ocorrido. 

 O setor do gás natural no Brasil está entre os que merecem especial atenção, de 

forma a se analisar todo o seu histórico regulatório e ver como o setor vem se 

desenvolvendo com o passar dos anos, o que foi mudado e que mudanças ainda 

precisam ocorrer dentro de seu regime regulatório.  A menor relevância dada à indústria 

do gás natural no Brasil se deu em razão do pouco espaço que ele teve na matriz 

energética brasileira. Além disso, a sua inclusão no mesmo regime jurídico aplicável ao 

petróleo sempre fez com que o gás fosse um coadjuvante no Direito brasileiro 

(SCHIRATO, 2010). A figura 5.1 mostra a evolução constitucional da industria de gás 

natural a ser analisada nesse tópico: 

 

Figura 5.1 - Evolução institucional da indústria de gás natural no Brasil.  

Adaptado de Cecchi e Mathias(2009) 
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A indústria de gás natural, como uma indústria de rede, é composta por 

atividades distintas, mas dependentes umas das outras. Algumas delas são passíveis à 

introdução da concorrência, enquanto outras são naturalmente monopólicas. Os 

segmentos da cadeia são: i) exploração e produção (E&P), ii) transporte, iii) 

comercialização e iv) distribuição. Nas atividades de E&P e comercialização é possível 

introduzir a competição, por meio da entrada de novos agentes no mercado. Entretanto, 

nos segmentos de transporte e distribuição de gás natural a entrada de novos agentes 

pode não ser economicamente vantajosa. Isto ocorre em função dos elevados custos 

presentes à constituição das redes físicas de transporte e distribuição, fato que, na 

maioria das vezes, faz com que o monopólio seja a solução econômica mais viável 

(SCHIRATO, 2010). 

 Historicamente, as atividades da indústria do gás natural foram incluídas no 

monopólio da União Federal criado sobre todas as atividades da indústria do petróleo, 

em conformidade com o disposto no Decreto-Lei nº 3.236, de 7/05/1941 e, 

posteriormente, na Lei nº 2.004, de 3/10/1953, o que foi expressamente ratificado e 

reconhecido pela Constituição Federal por meio do artigo 177 (SCHIRATO, 2010). Até 

a década de 1970, o monopólio foi tradicionalmente a forma pela qual a indústria de gás 

natural desenvolvia-se por obter ganhos de escala e reduzir os custos de transação. 

Contratos de longo prazo (take or pay), poucos produtores e uma única companhia de 

transporte eram algumas características do setor (ALMEIDA E OLIVEIRA, 2000). 

 A legislação pertinente à regulamentação do gás caminhava atrelada a do 

petróleo, tendo como primeiro diferencial a Portaria 1.061/86, do Ministério de Minas e 

Energia, que se tornou a primeira norma (ainda que fosse apenas administrativa) sobre o 

gás natural, com o objetivo de regulamentar a distribuição do gás encanado 

(MEIRELES, 2008). Até esse período, como explicita Loss, “apenas a Petrobras 

fornecia gás para alguns grandes consumidores, bem como para suas subsidiárias ou 

empresas que nela detinha participação, além de utilizá-lo para consumo próprio, sem 

legitimidade para qualquer interferência dos Estados” (LOSS, 2007). 

 Até a promulgação da Constituição Federal de 1988 (CF/88), a exploração 

comercial do gás canalizado era de outorga dos municípios (entendimento que se 

assentava na distribuição de competências entre os entes federativos, cabendo sempre 

aos municípios a organização dos serviços públicos locais). Apesar disso, o controle 

societário das empresas concessionárias era das Fazendas Públicas Estaduais. Com a 

CF/88, criaram-se dois níveis de governo competentes para legislar e regular as 
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atividades e os serviços de gás natural canalizado: União e Estados (História da 

Legislação Brasileira).  

 Foi a partir da CF/88 que o Brasil teve a constitucionalização de atividades 

ligadas à cadeia do gás natural. As Constituições anteriores somente se referiam aos 

recursos minerais de forma genérica, ou ao petróleo. O tratamento concedido por elas 

conferia apenas à União Federal a competência para dispor sobre a questão energética 

no Brasil (MEIRELES, 2008).  

 A CF/88 transferiu a competência da exploração comercial do gás que antes 

eram dos municípios para os estados: “Cabe aos Estados explorar diretamente, ou 

mediante concessão, a empresa estatal, com exclusividade de distribuição, os serviços 

locais de gás canalizado”. A partir de tal ocorreu a desverticalização da cadeia de 

suprimentos do gás natural, consolidando a figura do monopólio estadual para as etapas 

da distribuição e comercialização. À cada Estado foi dado o direito de criar seus 

próprios órgãos de regulação com jurisdição sobre a distribuição de gás canalizado 

(História da Legislação Brasileira). 

 Por fim, a CF/88 manteve o monopólio da União quanto à pesquisa, lavra e 

transporte: 

 

Art. 177. Constituem monopólio da União: 

 I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás 

natural e outros hidrocarbonetos fluidos; 

 IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem 

nacional ou de derivados básicos de petróleo produzidos 

no País, bem assim o transporte, por meio de conduto, de 

petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer 

origem;  

 

 Até a Constituição Federal de 1988 a distribuição do gás natural encanado era 

feita apenas em São Paulo e Rio de Janeiro, onde existiam distribuidoras, e por alguns 

contratos de fornecimento que a Petrobras detinha diretamente ao mercado. Após a 

Constituição a Petrobras ficou impedida de negociar contratos de fornecimento 

diretamente com o mercado. Porém, até 1994 a empresa continuou fornecendo gás 

diretamente, pois não havia distribuidoras locais com estrutura (dutos) para atender aos 

clientes para os quais a Petrobras fornecia (VIGLIANO, 2003). 
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 Em 1989 o Conselho de Administração da Petrobras determinou que a empresa 

deveria viabilizar a constituição das distribuidoras estaduais através da sua subsidiária 

BR Distribuidora. Entretanto, para isto os governos estaduais deveriam dar a concessão 

local à Petrobras. O governo da Bahia constituiu em 1991 a distribuidora BAHIAGÁS, 

através do modelo tripartite (composto do estado, da Petrobras e de um sócio privado), 

que foi fundamental para o surgimento das novas distribuidoras, pois não havia recursos 

financeiros disponíveis nos estados para implantar o negócio. Esta estruturação inicial 

foi o cerne no qual se criou um modelo de contrato de concessão que foi futuramente 

utilizado pela maioria dos Estados (VIGLIANO, 2003). 

 As primeiras mudanças na reforma da indústria de gás natural no Brasil foram  

as duas emenda constitucionais criadas em 1995. A primeira delas determinou que os 

direitos de exploração da distribuição de gás canalizado pertenciam aos Estados e ao 

Governo Federal. Assim, cada um dos 26 estados brasileiros poderia criar empresas de 

distribuição ou conceder os direitos para distribuir às empresas de gás natural públicas 

ou privadas (EC 5/95). 

 

§ 2º - Cabe aos Estados explorar diretamente, ou 

mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, 

na forma da lei, vedada a edição de medida provisória 

para a sua regulamentação. 

 

 A Emenda Constitucional 9/95, tratou da flexibilização do setor e do fim do 

monopólio da União, tirando o monopólio da Petrobras sobre a produção e transporte de 

hidrocarbonetos no país. Não ocorreram alterações em posse de ações (que continuaram 

a pertencer ao Estado Nacional), mas a Petrobras não seria mais a única empresa com 

direito a exercer tais atividades, podendo então serem exercidas por empresas públicas 

ou privadas contratadas pela União, em regime de concessão ou autorização (EC 9/95). 

 

§ 1º A União poderá contratar com empresas estatais ou 

privadas a realização das atividades previstas nos incisos 

I a IV deste artigo observadas as condições estabelecidas 

em lei. 
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A previsão constitucional do Artigo 177 não confere à União o monopólio dos 

gasodutos, mas sim das atividades de transporte em si. Isso significa que a propriedade 

dos gasodutos é reservada ao particular, apesar de sua utilização ser limitada pelo 

interesse público (BURGHETTI, 2010). 

A diversidade de agentes atuando na exploração e produção do petróleo e gás 

serviu também como uma maneira para desenvolver a estrutura da indústria de gás 

brasileira. Conforme novos agentes eram introduzidos na primeira etapa da cadeia 

(E&P), observava-se um crescente número de futuros produtores.  

Assim, ainda que o modelo estrutural da indústria de gás brasileira fosse quase  

todo dominado por um único produtor (Petrobras), a tendência era que a abertura para 

novos agentes na exploração resultasse numa maior maturidade, por meio de 

investimentos na cadeia do gás feitos pelos novos agentes entrantes no mercado 

(BURGUETTI, 2010). 

 Através das duas emendas constitucionais, a estrutura legal para o gás natural, 

desde a exploração até o consumidor final, sofre interferências por parte da União, que 

passou a ter competência para legislar sobre as atividades econômicas de exploração, 

produção, processamento, importação, exportação e transporte; e por parte dos Estados, 

que passam a ter competência para legislar sobre os serviços públicos de distribuição. 

 Em 1997 foi publicado o principal quadro das reformas do setor de  

hidrocarbonetos do país: a Lei 9.478/97, conhecida pelo mercado como "Lei do 

Petróleo". Esta lei estabeleceu profundas mudanças no setor petrolífero nacional, e 

atrelado ao petróleo vieram mudanças no setor de gás natural. A lei criou o Conselho 

Nacional de Política Energética (CNPE) a fim de propor ao Presidente da República 

políticas nacionais para o setor energético.  

 Estabeleceu também a criação da Agencia Nacional do Petróleo (ANP, 

posteriormente renomeada Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis), com a finalidade de ser o órgão regulador para o novo regime, de 

forma a garantir efetivamente competição com a garantia dos direitos dos usuários da 

atividade, corrigindo as falhas e trazendo o equilíbrio para o setor.  

 Em destaque, o Artigo 8º da Lei do Petróleo estabelece que a ANP deve 

“promover a regulação, a contratação e a fiscalização das atividades econômicas 

integrantes das indústrias do petróleo e gás natural”, cabendo assim à ANP trazer 

regulamentação acerca da exploração do gás, incluindo-o no âmbito de sua competência 

regulamentar (BURGUETTI, 2010).  
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 Através da lei foi criado um conceito legal de gás (Lei 9.478, 1997): 

 

Gás Natural ou Gás: todo hidrocarboneto que permaneça 

em estado gasoso nas condições atmosféricas normais, 

extraído diretamente a partir de reservatórios petrolíferos 

ou gaseíferos, incluindo gases úmidos, secos, residuais e 

gases raros; 

 

 No âmbito das reformas dos setores de infraestrutura no Brasil, o novo regime 

das atividades relativas à indústria do gás natural foi disciplinado conjuntamente com as 

atividades da indústria do petróleo, por meio da Lei nº 9.478, que regulamentou a 

Emenda nº 9/95. Tal diploma conferiu às atividades da indústria do gás natural - 

excetuadas a produção de gás e a distribuição em gasodutos de baixa pressão, que 

constitui serviço público de competência estadual - um regime de autorização, no qual 

qualquer empresa interessada poderia pleitear o direito de construir e explorar as 

infraestruturas pertinentes na indústria do gás natural (SCHIRATO, 2010). 

 Através do artigo 58 da Lei do Petróleo, foi definindo que “será facultado a 

qualquer interessado o uso dos dutos de transporte e dos terminais marítimos existentes 

ou a serem construídos, com exceção dos terminais de Gás Natural Liquefeito - GNL, 

mediante remuneração adequada ao titular das instalações ou da capacidade de 

movimentação de gás natural, nos termos da lei e da regulação aplicável” 

(BURGUETTI, 2010).  

 Inicialmente, no regime da Lei nº 9.478/97, as atividades da indústria do gás 

natural eram sujeitas a baixo grau de regulação, uma vez que a regulamentação setorial 

conferia aos agentes do setor considerável grau de liberdade para estabelecer os termos 

e condições de suas relações jurídicas. Do ponto de vista regulatório, o papel da ANP 

era restrito ao controle da entrada de novos agentes no mercado. As demais 

intervenções, sobretudo no que concernia à efetiva implementação de concorrência no 

setor, eram de competência da autoridade antitruste. (SCHIRATO, 2010). 

A Lei do Petróleo classificou os gasodutos em termos de transferência e de 

transporte. Os gasodutos de transferência são de uso do proprietário ou do explorador 

das facilidades para a condução do gás natural, em meio ou percurso considerado de seu 

interesse específico e exclusivo. Os gasodutos de transporte são aqueles usados para 
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movimentação do gás natural em meio ou percurso considerado de interesse geral (Lei 

9.478, 1997). 

O limite de responsabilidade e competência entre os agentes federal e estadual se 

dá no “city-gate”, que é o ponto de transferência de custódia do gás natural do 

transportador para as distribuidoras. A figura 5.2 mostra a estrutura de mercado e 

limites de responsabilidade regulatória na indústria brasileira de gás natural. 

 

Figura 5.2 - Estrutura de mercado e limites de responsabilidade regulatória na indústria brasileira de gás 

natural. ANP, 2009. 

 

As transportadoras de gás natural não podiam desempenhar o fornecimento 

diretamente aos consumidores finais, chamado by-pass físico, o que resultou da 

determinação de exclusividade prevista nos contratos de concessão dos Estados, 

variando o período de exclusividade de acordo com o respectivo Estado, ou seja, criou-

se uma reserva de mercado às distribuidoras (monopólio). Entende-se que a indústria do 

gás natural era regulada pela União através da ANP, como também pelos Estados por 

suas agências reguladoras. A ANP era responsável pelas atividades de produção, 

importação e transporte; já as Agências Estaduais foram designadas a regularem a 

distribuição e comercialização de serviços locais de gás canalizados destinados, em tese, 

aos consumidores finais (BURGUETTI, 2010). 

 

Distribuição de Gás Canalizado: serviços locais de 

comercialização de gás canalizado, junto aos usuários 

finais, explorados com exclusividade pelos Estados, 

diretamente ou mediante concessão, nos termos do § 2o 

do artigo 25 da Constituição Federal. 
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 O setor de gás natural contava em sua cadeia produtiva com um monopólio 

natural que conferia considerável vantagem ao operador da rede em relação aos demais 

agentes. Tal monopólio, se não fosse devidamente regulado e controlado pelo Estado, 

poderia vir a trazer prejuízos para os consumidores finais de gás. Sendo assim, tal 

regulação foi designada a ser desempenhada pela ANP, em consonância com suas 

competências (SCHIRATO, 2010). 

  Apesar da regulação visando alcançar  maior concorrência nas atividades de gás 

natural, a realidade brasileira se encontrava distante do sugerido. A Petrobras mantinha 

uma posição dominante, exercendo um monopólio de fato, tanto na função de 

transportador, como na de carregador, adicionando-se ao seu domínio as atividades de 

exploração e produção, bem como sua função de grande consumidor do gás 

(BURGUETTI, 2010). Mesmo com a Lei do Petróleo autorizando o acesso às redes de 

transporte, tal regulação não deu à ANP as ferramentas e instrumentos para assegurar o 

acesso não discriminatório às instalações de transporte. As regras e mecanismos de 

controle criados pela Lei n. 9.478/97 revelaram-se insuficientes para constituir uma 

regulamentação eficaz para o transporte de gás natural, exigindo uma regulamentação 

mais clara explicitando de qual maneira seria feito tal acesso e de que forma seria 

acompanhado o direito da utilização dos gasodutos pelos agentes da indústria que assim 

o desejasse. 

 De fato, a Lei do Petróleo (MATHIAS E FIDELIS, 2009): 

 Não determinava o direito ao regulador de verificar os registros contábeis das 

empresas reguladas, potencializando problemas gerados pela  existência de 

informação assimétrica; 

  Não previa a autorização da atividade de comercialização de gás natural, de 

modo que a livre negociação de contratos de fornecimento de gás dificultava a 

separação entre as atividades de comercialização e transporte na formação dos 

preços, sendo um obstáculo à transparência; 

  Não determinou limites de participação cruzada dos agentes ao longo da cadeia, 

de forma que o mesmo agente poderia ter participação plena em todos os 

segmentos da indústria, exigindo apenas que as empresas fossem legalmente 

separadas; 

  Previa o acesso negociado, limitando a intervenção da ANP em casos de 

soluções controversas. A negociação direta entre os agentes omitia a efetiva 
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transparência na contratação de serviços de transporte, permitindo a presença de 

comportamentos oportunistas pelos agentes. 

 Como exemplo de conflitos gerados pela falta de uma regulação específica e 

mais aderente ao livre acesso aos gasodutos, citam-se os conflitos ocorridos entre a 

Petrobras e as empresas privadas ENRON e BG que, assim como a estatal, buscaram 

adotar estratégias integradoras importando gás da Bolívia através da transportadora de 

gás responsável pelo trecho, a TBG. Ambas não obtiveram sucesso em suas operações 

devido a contratos pré-existentes que foram omitidos do mercado, privilegiando a 

estatal em relação à utilização dos dutos da transportadora TBG, além da ausência de 

um contrato padrão que garantisse a equidade de tratamento entre os agentes, e de 

informações objetivas e exatas sobre a capacidade e outras características dos gasodutos 

em questão (MATHIAS E FIDELIS, 2009). Após tais conflitos, a ANP regulamentou 

temporariamente as regras do livre acesso para gasodutos de transporte, as quais, 

contudo, não tiveram continuidade, gerando importante vazio regulatório. 

 Sobre a separação das atividades da cadeia de gás natural, a Lei n. 9.478/97 

exigiu à Petrobras criar uma empresa específica para construir e operar seus dutos. 

Assim, a Lei estabeleceu o nível de separação jurídica para as distintas atividades da 

cadeia. Contudo, sobre a separação das atividades e confirmando disposições da Lei 

9.478/97, é importante notar que a separação jurídica não foi suficiente para garantir 

disputa nas atividades concorrenciais da cadeia de gás. Para a competição, fazia-se 

necessário garantir o acesso para todos os potenciais concorrentes à infra-estrutura de 

transporte, que é um monopólio natural. Com a simples separação jurídica é possível 

que, embora o transportador e o carregador sejam duas empresas diferentes, mas 

pertencentes ao mesmo grupo econômico, o primeiro atue para  defender os interesses 

do segundo, através da adoção de estratégias discriminatórias ao acesso de  seus dutos 

(MATHIAS, 2006). 

 No caso da indústria do gás natural, para que possa haver competição entre 

produtores e/ou importadores do insumo, que são em geral carregadores, é necessário 

que haja uma segregação entre a atividade de produção ou importação e a atividade de 

operação das redes de transporte, com a finalidade de garantir que os termos e 

condições impostos à contratação de transporte efetivamente correspondem aos custos 

da atividade e não são discriminatórios ou artificiais (BURGUETTI, 2010). 

 O setor brasileiro de gás natural passou por diversas alterações que, quase 

sempre, vieram atreladas às alterações impostas à indústria do petróleo e, na maior parte 
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das vezes, tiveram caráter secundário, gravitando sempre em torno do tema do petróleo. 

A cultura brasileira de tratamento do gás natural - com exceção feita à distribuição de 

gás natural em baixa pressão - continuou atrelada ao tratamento da indústria do petróleo 

até a metade da década de 2000 (SCHIRATO, 2010). 

 Frente à expansão do gás natural na matriz energética nacional surgiu a 

necessidade de instituir um marco regulatório específico, principalmente para 

reorganizar o transporte do gás natural. Diante deste quadro, a questão passou a ser 

amplamente discutida em diversos fóruns e seminários setoriais até que, em 2005, o 

Senador Rodolpho Tourinho, ex-Ministro de Minas e Energia, apresentou ao Senado 

uma proposta de Projeto de Lei Suplementar para tratar da matéria. Paralelamente, o 

Poder Executivo, por meio do Ministério de Minas e Energia, também trabalhou na 

elaboração de um texto legal com a mesma finalidade. Em março de 2009, a Presidência 

da República enviou ao Congresso Nacional a versão da “Lei do Gás” proposta pelo 

Executivo, buscando regulamentar o transporte do gás natural, complementando as 

regras estabelecidas na Lei do Petróleo e no artigo 25 da Constituição Federal. Enfim, 

este é um breve panorama do arcabouço regulatório que o setor de gás natural 

desenvolveu-se até a Lei do Gás. 

5.2 - A NOVA REGULAÇÃO DO GÁS NATURAL 

 5.2.1 – Introdução 

Desde a edição da Lei nº 9.478/97 que representa o marco regulatório da 

exploração, desenvolvimento e produção de petróleo no Brasil, a indústria do gás 

natural se ressentia por não contar com um marco legal específico que reconhecesse a 

sua importância na matriz energética nacional, definindo seus princípios e diretrizes de 

modo a assegurar a sua expansão. A atividade de transporte do gás natural encontrava-

se inserida no modelo proposto pela Lei do Petróleo, que pregava a livre iniciativa e a 

concorrência para utilização dos gasodutos, servindo como base para a introdução do 

livre acesso a rede de dutos de transporte no Brasil. 

 Porém, as definições caracterizadas na Lei do Petróleo não foram suficientes 

para lidar com as questões associadas ao transporte de gás, observando-se conflitos 

gerados pela falta de uma legislação mais especifica e dificuldades para a 

implementação do que a Lei propôs durante seu período de regência. Devido a tal 

carência estabeleceu-se um amplo e longo processo de discussão da Lei, que conduziu à 
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aprovação da Lei Federal nº 11.909, conhecida como Lei do Gás, em 04/03/2009 pelo 

Poder Executivo por meio do Ministério de Minas e Energia. 

Entre a Lei do Petróleo de 1997 e a Lei do Gás em 2009, algumas alternativas 

foram cogitadas de forma a suprir as carências observadas na Lei do Petróleo referentes 

as atividades da indústria do Gás Natural, entre elas (BURGUETTI, 2010):  

 A criação de uma agência reguladora para tratar exclusivamente a 

matéria (nos moldes do modelo argentino);  

 A alteração da Lei nº 9.478/97 (de modo a dispor mais detidamente sobre 

o gás natural) e a criação de uma lei específica que tratasse 

exclusivamente sobre o mercado de gás natural no Brasil.  

Essa última alternativa começou a tomar contornos práticos em 2005 com a 

proposta apresentada pelo Senador Rodolpho Tourinho. Em dezembro 2008, a primeira 

minuta do texto final, elaborada pelo Ministério de Minas e Energia foi disponibilizada 

às associações, que reúnem os principais agentes do setor e que apresentaram suas 

sugestões e comentários. 

A Lei do Gás, quase 2 anos após sua aprovação pelo Congresso,  teve como sua 

regulamentação final o decreto 7.382/10, entrando em vigor  no dia 3/12/2010, 

definindo pontos nos quais a chamada Lei do Gás foi omissa ou insuficientemente clara.  

O decreto 7.382/10 regulamenta uma série de avanços para o mercado definindo, de 

forma palpável e concreta, as principais diretrizes para o setor, propiciando um mercado 

mais seguro, previsível e competitivo para todos os seus players (BATISTA E 

MOREIRA, 2011). Porém, será a prática que gradualmente revelará a competência e o  

alcance da implementação da Lei. 

Apesar de ganhar a denominação de Lei do Gás, a Lei Federal nº 11.909 não tem 

a abrangência da Lei do Petróleo. A rigor, trata-se de uma Lei que dispõe 

prioritariamente sobre as atividades relativas ao transporte de gás natural via gasodutos, 

de que trata o Artigo 177 da Constituição Federal. Com menor profundidade são 

tratadas também algumas questões relativas às atividades de tratamento, processamento, 

estocagem, liquefação, regaseificação e comercialização de gás natural. Embora 

estabeleça critérios mais voltados ao transporte do gás natural, a Lei do Gás também 

tem impactos nos serviços de distribuição, os quais encontram-se dentro das esferas 

estaduais (BURGUETTI, 2010).  

Em sua essência, a Lei do Gás procura ampliar e consolidar as responsabilidades 

e os incentivos à concorrência que se encontram na Lei do Petróleo. Formalizaram-se 
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legalmente princípios que já haviam sido tratados pela ANP e demais agentes nos vários 

momentos que se buscou introduzir maior concorrência nos serviços de transporte de 

gás natural. Também são introduzidos novos atores que participarão de atividades 

relacionadas a indústria do gás natural e define-se alguns termos antes não tratados com 

precisão na Lei do Petróleo.  

 5.2.2 – Objetivos e Mudanças Decorridas da Lei do Gás  

A Lei do Gás preceitua em seu artigo 1º em definição à sua abrangência,  

utilização e objetivo (Lei 11.909, 2009): 

 

Esta Lei institui normas para a exploração das atividades 

econômicas de transporte de gás natural por meio de 

condutos e da importação e exportação de gás natural, de 

que tratam os incisos III e IV do art. 177 da Constituição 

Federal, bem como sobre as atividades de tratamento, 

processamento, estocagem, liquefação, regaseificação e 

comercialização de gás natural.  

 

O decreto 7.382 expedido em 2010 com o objetivo de regulamentar dispositivos 

da Lei do Gás que ainda precisavam ser revistos, dispõe sobre as atividades relativas ao 

transporte de gás natural, bem como sobre as atividades de tratamento, processamento, 

estocagem, liquefação, regaseificação e comercialização de gás natural. Observando os 

aspectos abordados no Decreto  pode-se mencionar como pontos mais importantes e de 

maior destaque na indústria de gás natural (CHEQUER, 2010):  

 As regras para o acesso às atividades de transporte de gás natural, através 

dos regimes de concessão ou autorização; 

  A instituição do Plano Decenal de Expansão da Malha de Gasodutos 

(Pemat), a ser publicado pelo Ministério de Minas e Energia;  

 A regulamentação do período de exclusividade da utilização dos 

gasodutos de transporte pelos carregadores.  

Entre os principais avanços alcançados com a Lei do Gás e seu posterior decreto, 

está a criação de um ordenamento jurídico compatível com as especificidades da 

indústria do gás natural e, ainda, o estabelecimento de um marco regulatório claro e 

estável, que cria condições para que os investimentos em exploração, produção e infra-
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estrutura de transporte sejam ampliados. O planejamento de políticas ficou sob 

responsabilidade do Ministério de Minas e Energia (MME) e procedimentos 

regulatórios e de fiscalização sob responsabilidade da ANP. 

A lei do Gás trouxe por meio de suas normas e definições grandes mudanças em 

comparação ao até então marco regulatório do segmento de gás natural no Brasil, a Lei 

do Petróleo. Na tabela 5.1 é feita uma comparação entre as duas leis de forma a mostrar 

as suas diferenças:  

 

Tabela 5.1 – Comparação entre Lei do Petróleo e Lei do Gás Natural 

 

Fonte: Burguetti, 2010 

 

 No que se refere a Regimes Jurídicos como explicitado na tabela 5.1, se entende 

como o tipo de regime em que acordos no setor de transporte de gás natural foram 

firmados durante a regência da Lei do Petróleo e o que a Lei do Gás trouxe de 

mudanças. Em relação ao item Acesso de terceiros, foi explicitado na tabela de que 

forma era negociado o acesso a terceiros que desejassem utilizar o gás natural e o que a 

Lei do Gás trouxe de mudança. Finalmente o último item da tabela mostra o direito que 

o proprietário do gasoduto tinha com o mesmo em relação a sua exclusividade de uso e 

como essa preferência ficou acertada com a nova Lei do Gás.  

 A maior inovação trazida ao Ordenamento Jurídico brasileiro com a edição da 

Lei do Gás foi a nova disciplina da atividade de transporte de gás natural referente à 

construção de gasodutos em alta pressão no país, trazendo a quebra do monopólio da 

estatal Petrobras na construção de gasodutos. Anteriormente à edição da norma, a 

matéria era disciplinada pela lei do Petróleo através de seu artigo 56, que equiparava o 
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tratamento jurídico às instalações de transporte de gás natural, petróleo e seus derivados. 

Segundo o artigo contido na Lei, a atividade de transporte dutoviário de gás natural 

demandava simples autorização da ANP e era livremente acessível por qualquer 

interessado que cumprisse os requisitos mínimos previstos na regulamentação 

(SCHIRATO, 2010).  

A falta uma nova regulamentação não apenas trazia incertezas mas, também, 

afastava outros possíveis investidores para o setor. Não obstante o espanto inicial 

causado pela carência de detalhes, a Lei do Gás trouxe significativos avanços para 

alavancar os investimentos e conferir maior segurança no setor de transporte de Gás 

Natural, permitindo a delegação dos serviços sob regulação da ANP por meio de dois 

institutos juridicamente distintos, o regime de Concessão e o regime de Autorização, 

sendo que este último ficou condicionado apenas para acordos internacionais. Trata-se 

da possibilidade de empresas realizarem operações de importação de gás e construírem 

gasodutos de interesse para transportar esse gás (BURGUETTI, 2010). 

Define-se como Regime de Concessão o direito conferido a um particular de 

explorar uma atividade ou um bem que é próprio do Poder Público, ainda que sob 

distintas modalidades e regimes jurídicos. Confere-se, por meio da concessão, um 

direito especial a um determinado particular (SCHIRATO, 2010). 

Conforme trazido pela Lei do Gás, as novas concessões franqueiam a 

particulares, escolhidos após prévio processo de licitação, o direito de explorar, contra 

remuneração, a atividade de transporte de gás natural por meio de dutos, sendo tal 

direito concedido pela União Federal. As concessões de gasodutos terão duração de 30 

anos. 

As disposições referentes ao direito de explorar a atividade de transporte de gás 

vieram com o objetivo de corrigir a falha técnica anteriormente existente, que eram 

autorizadas de maneira imprópria, uma vez que  a Constituição Federal determina que 

haja natureza contratual no vínculo de transferência das atividades descrita no 

monopólio do artigo 177 para agentes particulares, o que não ocorria perante ao regime 

de autorização (SCHIRATO, 2010). Ao determinar que a atividade de transporte de gás 

natural somente poderá ser exercida por meio de contratos de concessão, veio a lei a 

adequar o regime de transferência da atividade ao disposto na Constituição Federal. 

A introdução do regime de Concessão conferiu maior segurança jurídica às 

relações entre Concedentes e Concessionários, possibilitando o incremento e melhoria 

dos investimentos no setor, em virtude da redução dos entraves existentes na cadeia de 
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transporte do gás e dos riscos aos quais os empreendedores/investidores estavam 

expostos sob o regime de Autorização (MOREIRA & BATISTA, 2011). Com a 

mudança na definição do regime jurídico para o regime de concessão, espera-se uma 

característica de maior competitividade à indústria do gás, pois novos interessados 

poderão participar da atividade, mediante processo de licitação, implicando na quebra 

do monopólio de transporte de gás desenvolvido pela Petrobras. 

 Outra mudança advinda da inclusão da Lei do Gás foi o acesso de terceiros a 

gasodutos. Até que fosse editada e promulgada, os interessados em utilizar os gasodutos 

para transporte de gás (carregadores) negociavam a transação diretamente com o 

transportador. Tal processo gerou uma serie de conflitos cabendo à ANP somente atuar 

de maneira corretiva fixando tarifas como tentativa de correção dos conflitos.  

A partir da lei do Gás, os Transportadores têm a obrigação de servir aos 

Carregadores e deverão informar a qualquer interessado as características de seus 

sistemas, bem como tarifas e capacidades disponíveis. Tais informações sofrerão 

constante auditoria da ANP, que foi definida como responsável por acompanhar o 

acesso de qualquer carregador interessado em transportar gás e de definir as tarifas de 

transporte para utilização dos gasodutos. Agentes do setor sempre reclamaram do preço 

cobrado pela estatal para dar acesso aos seus gasodutos, o que os obrigava a recorrer à 

demorada arbitragem da ANP. A expectativa é de que com a nova lei os preços sejam 

mais atraentes e haja expansão de gasodutos no Brasil (REUTERS, 2010). 

Comparando também o período de exclusividade dos gasodutos construídos, na 

Lei do Petróleo não era obrigatório conceder acesso a gasodutos novos por um período 

de 6 anos. O período de exclusividade previsto na nova lei visa atrair novos 

carregadores para futuros leilões que serão realizados com a finalidade de vender a 

capacidade nos gasodutos a serem construídos. Pela nova lei, os carregadores poderão 

usufruir da logística de transporte através dos gasodutos  existentes e  em licenciamento  

com exclusividade por um período de 10 anos, e até 10 anos para carregadores iniciais 

em novos gasodutos, período esse definido pelo Ministério de Minas e Energia. Tais 

períodos têm por finalidade garantir aos investidores iniciais, por um determinado 

tempo, o retorno de investimentos realizados (BURGUETTI, 2010). Dentre essas 

definições, observa-se, a princípio, que o tratamento dado pela Lei do Gás assegura o 

direito adquirido dos proprietários atuais dos gasodutos de transporte e o retorno dos 

seus investimentos iniciais.  



 

 73 

No contexto da necessidade crescente da infraestrutura de transporte, a nova Lei 

do Gás (Lei 11.909) delegou ao MME o papel de planejamento dos novos investimentos 

em transporte de gás com a construção de novos gasodutos e ampliação de gasodutos 

existentes. A Lei determina que a outorga de concessões de gasodutos e, por 

consequência, as respectivas licitações serão iniciadas por decisão do MME, ou por 

provocação de terceiros que entendam ser viável ou necessária a construção de 

determinada infraestrutura. Segundo a lei, qualquer gasoduto para ser licitado deverá 

estar contemplado no Plano Decenal de Expansão da Malha Dutoviária (PEMAT) a ser 

elaborado pelo MME com auxílio da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Mesmos 

os projetos sugeridos por terceiros deverão ser aprovados pelo MME e inseridos no 

PEMAT em suas revisões anuais para que possam ser realizados os processos de 

chamada pública e de licitação por parte da ANP (COLOMER, 2011). 

Além do papel de planejamento da rede, cabe ao MME e à EPE determinar a 

proposta de traçado e as estimativas de investimentos dos gasodutos objetos de licitação 

para fins de cálculo da tarifa máxima a ser imposta pela ANP no processo de chamada 

pública. Tal função, exercida pelo MME, mostra-se vital para a expansão do 

investimento em novos gasodutos uma vez que será essa tarifa máxima que irá 

parametrizar o retorno sobre o capital investido e, consequentemente, determinar a 

viabilidade econômica do projeto. Nesse sentido, um custo de investimento subestimado 

irá gerar uma tarifa máxima muito baixa não atraindo nenhum investidor. Por sua vez, 

uma estrutura de custo superestimada irá originar uma tarifa de transporte máxima 

muito alta, que poderá se refletir no preço final do gás natural (COLOMER, 2011). 

Uma vez que tenha havido a decisão pela realização de um determinado 

empreendimento por parte do MME, independentemente de ter sido a iniciativa do 

poder público ou proveniente do particular interessado, será a ANP a autoridade 

responsável pela condução do procedimento licitatório, em conformidade com o 

disposto na Lei. Da mesma forma, caberá à agência elaborar os respectivos  edital e 

contrato e, conforme possa ser delegado pelo MME, celebrar o respectivo contrato de 

concessão (SCHIRATO, 2010). 

Caberá também à ANP a condução de uma chamada pública de forma a 

acompanhar a contratação de capacidades dos gasodutos de transporte, de maneira que 

qualquer carregador pode manifestar o seu interesse na obtenção de capacidade de 

novos dutos de transporte. A chamada pública é um procedimento preliminar, 

conduzido pela ANP, com o objetivo de, após ter sido determinada a realização de 
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determinado empreendimento, identificar os agentes de mercado que desejam contratar 

capacidade de transporte do gasoduto a ser construído. Entre as razões para tal chamada 

estão: 

 Identificar com maior precisão a capacidade mínima necessária das instalações a 

serem construídas;  

 Garantir a contratação em bases firmes da capacidade transporte, assegurando as 

receitas e a viabilidade econômica do empreendimento. 

A contratação firme é aquela realizada por longo prazo, que tem preferência 

sobre as demais; a contratação interruptível é aquela que não é celebrada em condições 

firmes sobre capacidade ociosa e poderá ser restringida na hipótese de contratação 

firme; e a contratação extraordinária é aquela que recai sobre capacidade disponível e 

que não é realizada em condições firmes (SCHIRATO, 2010). 

O processo de chamada pública não tem nenhum procedimento legal especial, 

devem apenas ser observados os requisitos e obrigações mínimos fixados pela ANP. Os 

carregadores que manifestarem no processo de chamada pública interesse em contratar 

capacidade de transporte deverão celebrar com a ANP termo de compromisso da 

capacidade solicitada, que terá efeitos irrevogáveis e irretratáveis (SCHIRATO, 2010). 

Na tabela 5.2 é apresentado um resumo das mudanças originadas pela Lei do Gás até 

então descritas. 

 Outro aspecto que merece atenção é a questão do livre acesso à rede de 

gasodutos nacional. A Lei do Gás deu o direito de terceiros utilizarem gasodutos de 

transporte já implantados. Porém não estão sujeitos ao livre acesso os gasodutos de 

escoamento de produção, instalações de tratamento, processamento de gás e terminais 

de liquefação e regaseificação. Assim, a lei não abriu a terceiros a possibilidade de 

importação de gás via GNL e a utilização de tal infraestrutura. Mesmo com prioridade 

às termelétricas, o GNL não deixa de ser uma alternativa, mesmo que em longo prazo, 

da indústria do gás no combate ao poder de barganha do único fornecedor 

(BURGUETTI,2010). 

No que diz respeito a distribuição de gás natural no país, vale apresentar e 

analisar a idéia do Consumidor Livre, descrito como uma das  modificações trazidas 

pela Lei do Gás. Definido legalmente como aquele que "nos termos da legislação 

estadual aplicável, tem a opção de adquirir o gás natural de qualquer agente produtor, 

importador ou comercializador”. 
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Tabela 5.2 – Mudanças trazidas com a Lei do Gás Natural 

Fonte: Burguetti, 2010 

 

Tal definição pode ser questionada, uma vez que somente a regulamentação 

estadual dos serviços de gás natural tem o direito de criar classes de consumidor e 

formas de consumo, conforme as características específicas do Estado em questão e do 

nível de desenvolvimento de seu mercado.  

Tal norma relativa ao Consumidor Livre descrita na Lei 11.909/2009, não 

poderia nem mesmo sob o pretexto de fomentar o setor e desenvolver a implementação 

do gás na matriz energética nacional, disciplinar matérias referentes à organização do 

mercado de distribuição dos Estados, pois a competência para tanto foi 

constitucionalmente assegurada a tais entes federativos (SCHIRATO, 2010). 

Embora no âmbito federal a Lei do Gás reconheça o mercado livre de gás, 

apenas dois estados possuem legislações específicas sobre o assunto: Rio de Janeiro e 

São Paulo, os dois maiores mercados consumidores. O único cliente livre do país é, por 
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enquanto, a Eletrobras Furnas, que fechou um contrato de compra de gás natural para a 

UTE Santa Cruz (500 MW) diretamente com a Petrobras.  

O mercado livre no Rio de Janeiro está previsto, em lei, desde 2007. Até hoje, no 

entanto, não houve adesão de fato. A legislação da concessão para o setor de 

distribuição de gás natural no estado permite que consumidores que queiram adquirir 

mais de 100 mil m3/d de gás canalizado possam negociar o fornecimento diretamente 

com o produtor (RAMALHO, 2011). A tabela 5.3 mostra um resumo das mudanças 

trazidas pela Lei do Gás aqui discutidos referentes ao Livre acesso e Cessão de 

Capacidade e ao Consumidor Livre: 

 

Tabela 5.3 – Mudanças trazidas com a Lei do Gás 

Fonte: Burguetti, 2010 

5.3 – TENDÊNCIAS PARA O SETOR DE GÁS NATURAL 

 

Com a regulamentação do marco regulatório trazido pela Lei do Gás, o mercado 

ganha uma nova dimensão. Segundo Laudorio, Presidente da Associação Brasileira das 

Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado, ABEGÀS, “Esta lei é um grande avanço 



 

 77 

para as distribuidoras, porque preservou a Constituição Federal e o mercado de 

distribuição, fortaleceu as agências de regulação estaduais e federal e incentivou o 

desenvolvimento da infraestrutura para o gás natural no país”. Ele completa dizendo que 

desde 2009 o mercado já contava com as diretrizes concretas para que o setor 

começasse a se tornar mais competitivo e propiciasse a entrada de novos agentes para 

atuar em um ambiente com segurança jurídica. Conforme dito pelo mesmo, “a Lei do 

Gás é um instrumento jurídico perfeito que garante a segurança necessária para os 

investimentos. Respaldada pela nova legislação, a indústria brasileira de gás natural vai 

atrair mais investimentos e novos players ao mercado na área de produção e transporte, 

onde a diversificação é necessária” (ABEGÁS, 2010). 

Entre as definições atribuídas ao MME na Lei do Gás está desempenhar um 

papel fundamental e vital no planejamento da infraestrutura de transporte de gás natural 

a partir do Plano Decenal de Expansão da Malha Dutoviária. Nesse sentido, 

considerando a importância da malha de transporte para o desenvolvimento de novos 

mercados, o MME irá necessariamente definir o papel do gás natural na matriz 

energética brasileira, cabendo-lhe a decisão de como utilizar suas reservas no país. Um 

planejamento da infraestrutura de gasodutos mal realizado não só comprometerá o 

desenvolvimento de novos mercados como também funcionará como barreira à entrada 

de novos agentes na produção e comercialização do energético. Sendo assim, espera-se 

que o desenvolvimento do PEMAT sustente-se em uma visão de longo prazo da 

indústria, identificando os atuais e futuros gargalos na malha de transporte de gás 

natural no Brasil (COLOMER, 2011). 

O atual desafio do planejamento da expansão da malha de gasodutos é 

incorporar a nova tendência de avanço da produção de gás no interior do país. 

Historicamente, a exploração do insumo se concentrou no litoral, em regiões como a 

Bacia de Campos (RJ), o Recôncavo baiano e, mais recentemente, a Bacia de Santos 

(SP). Porém, com as descobertas de importantes reservas em campos em terra nas 

bacias do Parnaíba (PI), do São Francisco (MG) e do Solimões (AM), a expectativa é de 

que diversas regiões do interior do país se tornem polos de produção de gás. A diretora 

do Departamento de Gás Natural do MME, Symone Araújo, explicou por meio de artigo 

publicado que com a interiorização da produção de gás, a expansão da malha também 

deve acompanhar esse movimento, acrescentando que o PEMAT não apenas irá abordar 

a expansão da malha de gasodutos, mas também irá observar o mercado de gás e a 

demanda.  (Agência Estado, 2011). 
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O PEMAT é também aguardado com expectativa pelo setor privado. A indústria 

vê nas futuras licitações uma das soluções para a redução do preço do gás natural hoje 

praticado no país pela Petrobras. Embora o custo do insumo apresente variações de 

acordo com alguns submercados regionais, a indústria se queixa que os valores 

praticados pela estatal brasileira superam, na média, os de outros países (WAGNER 

FILHO, 2011). 

Marcos Tavares, consultor da Gas Energy, projeta que, com a produção de 

petróleo do pré-sal, a oferta de gás natural do país aumentará praticamente três vezes até 

2020, devendo saltar para cerca de 220 milhões de m³/dia. Nesse período ele estima que 

de 20% a 25% dessa produção estará sob controle de outras empresas que não a 

Petrobras. Com este cenário, a nova Lei do Gás cria as condições para que produtores 

privados tenham estímulo para investir na expansão da malha de gasodutos brasileira. 

Por esse motivo, ele revela confiança na transição para um modelo de mercado mais 

aberto, pautado pela concorrência no segmento de transporte. Com novas opções de 

dutos, a tendência é que a estatal seja obrigada, com o tempo, a cobrar preços mais 

razoáveis para o gás. Do contrário, a indústria terá opção de adquiri-lo dos novos 

produtores, a preços mais competitivos. Para especialistas do setor, as novas regras 

poderão proporcionar também uma redução do custo da energia gerada em usinas 

térmicas devido ao aumento da competitividade no setor (WAGNER FILHO, 2011). 

A expectativa do Governo Federal é de que a introdução dos contratos de 

concessão traga mais competitividade para a atividade de transporte e que isso gere 

mais investimentos em exploração e produção, o que resultará em necessidade de maior 

infraestrutura, criando um círculo virtuoso para o setor. Os avanços na legislação 

conferem maior segurança jurídica para o setor, sobretudo no que tange às condições de 

transporte, compartilhamento da infraestrutura preexistente e outras atividades 

relacionadas, de forma a proporcionar a entrada de novos investimentos. Dessa forma, 

espera-se que esse novo marco regulatório, mais estável e seguro, crie condições para 

que os referidos investimentos resultem em maior competitividade entre os agentes do 

setor (VICTER, 2010). 
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CAPÍTULO VI – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente trabalho visou apresentar uma análise do setor de Gás Natural, 

mostrando o seu histórico e como se desenvolveu até chegar à situação atual, tendo 

como foco e objetivo principal a parte regulatória do gás no Brasil. Através do conteúdo 

dos diversos tópicos apresentados no trabalho é possível ao final do mesmo entender 

como o gás natural se encontra no mundo e, mais especificamente, no Brasil, de que 

forma o mercado do gás natural se desenvolveu no decorrer dos anos, as dificuldades 

que ainda enfrenta para obter maior importância na matriz energética e as tendências 

para o setor. 

 De uma forma global, o gás natural vem se mostrando de grande importância na 

matriz energética. Em regiões como Europa, América do Norte e o Pacífico Asiático o 

gás é de extrema relevância, de modo que grandes investimentos têm sido feitos para 

suprir a sua alta demanda. Destaca-se a extração do gás de xisto, o shale gas, técnica na 

qual os Estados Unidos vêm desenvolvendo a mais de uma década sendo o pioneiro na 

utilização desta forma de produção de gás natural, além de  países como Polônia e 

China que também vêm mostrando interesse após descobrirem reservas de gás em 

rochas de xisto em seus territórios. Foi visto também que grandes investimentos estão 

relacionados ao transporte, onde o gás natural liquefeito (GNL) merece destaque por ser 

o método utilizado para movimentar grandes quantidades de gás natural para países com 

alto consumo, porém sem produção de gás, como Japão e Coréia. Com o GNLhá a 

possibilidade de entrada de novos agentes no mercado de gás, como Austrália e 

Turcomenistão, que têm se apresentado como importantes produtores e supridores. 

 Com relação ao setor no Brasil, verificou-se que a indústria de gás aumentou seu 

número de consumidores, seu volume de vendas e desenvolveu sua infra-estrutura, tanto 

nas malhas de transporte como de distribuição, com o decorrer dos anos. Em um 

panorama histórico, foi apresentada a evolução do mercado e levantados fatos que 

contribuíram para o desenvolvimento do segmento, onde se destacam fatores como  a 

evolução das reservas e produção do gás, estímulos para sua maior utilização, acordos e 

crises que impactaram o setor e as transformações regulatórias. 

 Tendo em vista o atual contexto energético do país é de se esperar uma 

participação cada vez maior do gás natural na matriz energética nacional, indicando que 

a ampliação do mercado é uma tendência. Porém, para que o gás continue a crescer 

frente às outras fontes e se firmar na matriz energética, faz-se necessário superar 
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algumas barreiras que ainda impedem o seu desenvolvimento. Uma delas é o 

desequilíbrio entre a oferta e demanda do mercado onde, devido a incentivos para 

aumento da utilização do gás no país, a oferta, tanto doméstica quanto importada, não 

foi suficiente para atender à totalidade da demanda nacional, o que se refletiu em 

restrições à oferta do produto e, conseqüentemente, impacto sobre seus preços. Para 

suprir esse aumento de demanda, programas como o PLANGÁS, para incentivo da 

produção nacional e importações por meio de GNL, fizeram-se necessários. 

 Outra barreira para o desenvolvimento do setor de gás natural no Brasil foi a 

ausência de novos agentes na produção, no transporte e na distribuição. A participação 

da Petrobras ao longo de toda cadeia gasífera pode ser vista como de fundamental 

importância para o desenvolvimento inicial na malha de gasodutos brasileira, em um 

momento onde nenhuma outra empresa do setor privado se interessava pela atividade 

por motivos de viabilidade econômica, porém o atual controle da estatal ao longo de 

todas as atividades do setor tornou-se um obstáculo para o desenvolvimento em bases 

competitivas da indústria do gás. Frente a isso e à carência de uma regulação específica 

para as atividades do setor, fez-se necessária a criação de uma regulação específica para 

as atividades de gás natural, de forma a aumentar sua participação na matriz energética 

brasileira, buscando gerar novas oportunidades e atrair mais investimentos na indústria 

brasileira de Gás Natural. 

 O objetivo principal do trabalho foi apresentar considerações acerca do regime 

jurídico da indústria do gás natural no Brasil, mostrando e analisando o seu histórico 

desde a primeira norma redigida na constituição federal em referência ao setor até a Lei 

nº 11.909, conhecida como Lei do Gás, que trouxe independência na regulação das suas 

atividades. A relevância para tal estudo se dá devido aos aspectos regulatórios serem 

essenciais à redução dos riscos associados aos altos investimentos desta indústria ainda 

em expansão no país.  

 Até a Lei do Gás ser aprovada, havia carência de forças competitivas no 

mercado  e, com o monopólio da estatal Petrobras nas atividades do setor de gás, não 

existiam incentivos para a prática de melhores condições e a conseqüente redução dos 

preços para os grandes consumidores. Além do que, não existiam garantias para evitar 

que o fornecedor discriminasse preços e condições de venda entre os diferentes 

consumidores, de forma a beneficiar a si próprio. 

 Em relação às mudanças trazidas pela Lei do Gás, uma das principais foi a forma 

de contrato para o transporte. Observou-se que as características dos contratos anteriores 
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proporcionavam à Petrobras poder de barganha pelo fato de ser a única fornecedora de 

gás e a grande proprietária dos gasodutos de transporte atuais e em fase de construção. 

Por meio da Lei do Gás avanços para alavancar os investimentos e conferir maior 

segurança ao setor de transporte de Gás Natural foram feitos, permitindo a delegação 

dos serviços de transporte sob regulação da ANP pelos regimes de Concessão e de 

Autorização, trazendo a possibilidade de empresas privadas realizarem operações de 

importação de gás e construírem gasodutos de interesse para transportar esse gás. 

 Importante mudança também alcançada através da Lei do Gás foi o 

planejamento do desenvolvimento da malha de transporte no país. Segundo a lei, 

qualquer gasoduto para ser licitado deverá estar contemplado no Plano Decenal de 

Expansão da Malha Dutoviária, PEMAT, criado com o objetivo de avaliar a malha 

brasileira e ver quais projetos ainda necessitam serem desenvolvidos para a sua 

melhoria. Com o PEMAT, mesmo os projetos sugeridos por terceiros deverão ser 

aprovados e inseridos em suas revisões anuais, para que possam ser estudados e, caso 

aprovados, passem por chamada pública para sua licitação. 

 A principal característica trazida pela Lei do Gás foi oferecer ao mercado um 

ambiente mais concorrencial. A entrada de novos agentes no segmento de transporte, 

através do livre acesso ou da construção e ampliação de novos gasodutos, é vista como  

um evento importante para o estímulo ao desenvolvimento. O direito de livre acesso aos 

dutos condiciona a terceiros utilizarem gasodutos de transporte já implantados, 

respeitando restrições impostas pela lei como o período de exclusividade inicial dos 

gasodutos. Um fator que faltou de tratamento mais específico na Lei do Gás foi o 

acesso de terceiros aos gasodutos de transporte, pois não se garante a competitividade 

do setor caso os gasodutos estejam com sua capacidade completamente ocupada, 

podendo assim ser evitada a  entrada de terceiros. A distribuidora ou transportador, bem 

como aqueles que detêm direito de acesso aos dutos, podem beneficiar-se do 

congestionamento para elevar os preços praticados ou até mesmo para criar barreiras de 

entrada a novos agentes no setor. 

 Diante de todas as mudanças trazidas pela Lei do Gás, entende-se que grande 

esforço foi feito para regular o antes carente segmento de gás natural no país, que tinha 

até então como base a regulação feita para o setor de petróleo no Brasil por meio da Lei 

do Petróleo, tendo suas atividades atreladas ao setor de forma a mostrar o gás como um 

subordinado do mesmo. A partir da Lei do Gás são apresentadas importantes normas 

com a finalidade de contribuir para esclarecimento das atividades da indústria de gás 
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natural que ainda precisavam ser regulamentadas, ajudando dessa forma no 

desenvolvimento do setor no Brasil. Porém faz-se necessário destacar que seus efeitos 

práticos ainda estão por vir pelo fato de a lei ser bastante recente. Se ela cumprirá a sua 

função de desenvolver a indústria nacional do gás natural, apenas o tempo demonstrará, 

contudo, parece-nos fornecer um ambiente jurídico mais favorável a tanto. 

 Por fim, este trabalho buscou apresentar as principais mudanças regulatórias que 

envolvem a indústria de gás brasileira e o ambiente que os consumidores vão enfrentar 

para essa nova fase do mercado. Espera-se que os resultados obtidos neste trabalho 

sejam uma contribuição para o entendimento do comportamento da indústria de gás 

natural. 
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