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Seminário GNV para Veículos Pesados: 
Oportunidades no Novo Mercado de Gás 



Futuro: transição energética

Demanda por petróleo crescerá, mas atingirá seu pico no 
final da década de 2030

O mix de energia global será o mais diversificado que o
mundo já viu até 2040, com petróleo, gás, carvão e
combustíveis não-fósseis, cada um contribuindo com
cerca de 25%

Fonte: BP Energy Outlook 2018

A competição nos mercados globais de energia se intensificará

A demanda por gás natural cresce fortemente e 
ultrapassa o carvão como a segunda maior fonte de 
energia 



Produção de Gás Natural

124,0 milhões m³/d

julho, 2019

AM: 12%

MA: 4%

RNCE: 1%

BA: 3%

SEAL: 3%

ES: 5%

SP: 15%
RJ: 57%

Outros
Offshore Onshore

75%

25%

Petrobras Não Petrobras
83%

17%

Mar Terra



BALANÇO DO MERCADO BRASILEIRO

101 Million
Oferta Interna

46%
Reinjeção

34%
Consumo nas Plataformas

12%
Queima e Perda

4%

julho, 2019

Absorção em UPGNs
4%

Média do primeiro 
semestre de 2019



BALANÇO DO MERCADO BRASILEIRO

101 Million
Oferta Interna

69%
Importação da Bolívia

18%
Importação de GNL

13%

m³/d

Geração Elétrica
27%

Automotivo
9%

Cogeração
4%

Industrial
56%

Outros 
4%

Consumo por setor

72 Milhões m³/d 67 Milhões m³/d

OFERTA TOTAL DEMANDA

Junho, 2019



A INDÚSTRIA DE GÁS NATURAL

Fonte: MME

9.409 Km de dutos
de transporte

Necessidade de promover a  
desverticalização para permitir a 
entrada de novos agentes

Indústria de GN ainda é 
concentrada

Infraestrutura de transporte 
limitada para um país de 
dimensão continental



Cenário do Mercardo de Gás

Reposicionamento de Petrobras

O crescimento da produção do
pré-sal vai incrementar a produção
doméstica de gás natural

Mudanças ... em progresso

“Novo Mercado de Gás”: transição
para um mercado mais líquido e
competitivo

Termo de Compromisso de
Cessação de Prática (Petrobras e
CADE)



Produção

UPGN Regaseificação

City gate
Distribuidoras

escoam
ento

transporte

Produção

UPGN Regaseificação

City gate
Distribuidoras

escoam
ento

transporte
Import. Bolívia

Import. Bolívia Mais de um 
importador

Aumento do nº players

Sistema de 
Transporte

Maior diversificação

Acesso às infraestruturas 
essenciais

Estocagem

HOJE: PETROBRAS COORDENADORA E SUPRIDORA

Participação em 
19 distribuidoras 

FUTURO: CONCORRÊNCIA

75 % da produção
~ 100% da oferta de GN

100% Import. Bolívia

100% Import. GNL

Reposicionamento da PETROBRAS



Novo Mercado de Gás

Promoção da 
Concorrência

Integração do 
setor de gás 
com setores 

elétrico e
industrial

Remoção de 
Barreiras 

Tributárias

Harmonização
das regulações 

estaduais e 
Federal



Desenho de Mercado

Redução da concentração 
na oferta 
Programa com limites 
progressivos à 
participação no mercado 
pelo agente dominante

Acesso Negociado 
Transparência, regras de acesso com 
diretrizes da ANP e arbitramento em 
situações de conflito 

Desverticalização
Venda de ativos de transporte 
pelo agente dominante -
separação funcional na transição

Liberação de Capacidade 
Definição das capacidades que pretende de fato utilizar

Transparência dos contratos
Divulgação do teor dos contratos de 
compra de gás para atendimento 
aos consumidores cativos 

Aperfeiçoamento 
da regulação 
estadual 
Incentivos aos 
Estados para 
adoção de boas 
práticas 
regulatórias 



Marcos para a Transição do Mercado

Termo de 
Compromisso de 

Cessação de Prática 
(Petrobras e CADE)

• Compromisso de alienação de ativos no transporte e na distribuição
• Desverticalização funcional enquanto não houver alienação de ativos
• Adequação nos contratos de transporte

Resolução 
CNPE nº 

016/2019
• Diretrizes de políticas energéticas voltadas à 

promoção da livre concorrência
• Princípios para a transição para o mercado 

concorrencial de gás natural

Decreto nº 
9.616/2018

• Cria o conceito de Sistema de Transporte de Gás Natural
• Regulamentação da ANP para os sistemas de transporte
• ANP estabelecerá diretrizes para os códigos comuns de acesso



PASSADO PRESENTE

Mercado aberto e competitivo

FUTURO
ESPERADO

Monopólio
• Direitos de monopólio no 

transporte e na distribuição
• Obrigação de suprimento
• Formador de preços

• Acesso de terceiros
• Separação do transporte das demais 

atividades da cadeia
• Competição no suprimento para 

grandes consumidores e CDLs
• Preços negociados pelas partes

Desenvolvimento do Mercado

• Separação total das atividades da 
cadeia

• Regulação do acesso de terceiros
• Competição no suprimento para 

todos os consumidores finais
• Preços definidos no mercado

Criando um mercado de Gás Natural Aberto e Competitivo 



Agenda Regulatória

2020

• Resolução sobre 
critérios de 
independência dos 
transportadores

• Resolução sobre 
interconexão entre 
gasodutos de 
transporte

• Revisão da Resolução 
sobre tarifa de 
transporte
(RANP nº 15/2014).

2021

• Diretrizes para a 
elaboração de códigos 
comuns de acesso

• Revisão das Resoluções 
sobre:

- Carregamento
(RANP nº 51/2013);

- Comercialização
(RANP nº 52/2011);

- Ampliação de 
Capacidade de 
Transporte
(RANP nº 37/2013).

2022

• Resolução sobre
mecanismos de 
repasse de 
receitas entre 
transportadores

• Revisão da 
Resolução sobre 
acesso ao 
transporte
(RANP nº 11/2016)

2022

Resoluções sobre:

• Solução de 
conflitos relativo 
ao acesso aos 
Terminais de GNL;

• Caracterização do 
Sistema de 
Transporte de 
Gás Natural.



Distribuidoras podem 
atuar como carregadoras

Novo Marco Legal

Agenda Regulatória 
da ANP

Maior consumo de gás na 
geração de eletricidade

Incentivo à entrada na 
produção, pela 

possibilidade de acesso 
aos mercados

Novos agentes em 
todas as atividades 

da cadeia

mercado 
aberto, 

diversificado e 
competitivo

Necessidade de expansão na 
infraestrutura de escoamento 
da produção e transporte

Perspectivas para o gás natural no Brasil



http://www.anp.gov.br

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Av. Rio Branco, 65, 21er piso
Rio de Janeiro – Brasil


