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APRESENTAÇÃO
A regulação do segmento de transporte de gás natural no

conhecimento de sua regulação tem um papel relevante no

Brasil vem passando por transformações importantes no

sentido de proporcionar aos agentes melhores bases para

sentido de criar um arcabouço sólido e voltado à promo-

tomada de decisão. O intuito deste documento, portanto,

ção da competição na cadeia de suprimento do gás natural.

é apresentar uma introdução à regulação do transporte de

Nesse sentido, desde a mudança do marco regulatório da

gás no Brasil, principalmente sob o viés da regulação tarifá-

indústria do gás natural, em 2009, MME e a ANP vem em-

ria e da evolução recente das tarifas.

preendendo um esforço relevante para regulamentar as atividades do setor. No que diz respeito especificamente aos
gasodutos de transporte, as ações da Agência têm se voltado à implementação de maior transparência quanto às condições da prestação dos serviços de transporte (tarifárias e
Transporte de Gás Natural no Brasil

não tarifárias) e à efetividade do direito de acesso à malha.
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O documento percorre diversos temas relevantes
para um contato inicial com a regulação do
segmento de transporte. Inicialmente,
aborda, de uma forma mais geral,
a classificação de dutos destinados à movimenta-

O segmento de transporte é uma etapa estratégica da in-

ção de gás natu-

dústria, cujo acesso pode diversificar o número de agentes

ral, de forma

com acesso ao mercado (ofertantes e demandantes) e o

a situar

os gasodutos de transporte nesse universo.
Em seguida, a partir dos dados de evolução
da malha de transporte, mostra qual a regulação vigente para o segmento, comparando-a
brevemente com o regime anteriormente aplicável ao setor, antes da edição da Lei do Gás. A
mesma análise, sob a perspectiva do arcabouço
regulatório vigente, é feita em relação a alguns conceitos fundamentais para compreensão da estrutura
regulatória que rege o transporte de gás natural (conceitos como a programação de um gasoduto, capacidade

Por fim, o estudo se volta a falar dos regimes regulatórios
vigentes para a regulação tarifária do transporte de gás natural, sobre os contratos de transporte identificados e o regime tarifário aplicável a cada um deles e mapeia a evolução
recente das tarifas para estes contratos.
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contratada, capacidade disponível, termos de acesso, etc).
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CLASSIFICAÇÃO DE GASODUTOS
Uma análise adequada da regulação do segmento de transporte de

elas: i) gasodutos de transferência; ii) gasodutos de escoamento

gás natural no Brasil deve contemplar uma breve introdução à clas-

da produção; iii) gasodutos integrantes de terminais de GNL; iv)

sificação regulatória de gasodutos atualmente vigente.

gasodutos de transporte; e v) gasodutos de distribuição. Apenas

Os gasodutos são classificados em cinco categorias, estando quatro
delas sujeitas à regulação federal e uma à regulação estadual. São

os gasodutos de distribuição são objeto da regulação estadual, os
demais estão sujeitos à competência federal.

FIGURA 1 | CLASSIFICAÇÃO DE GASODUTOS
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Gasoduto de distribuição

ERF
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GNL
Terminal de GNL

Fonte: ANP
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Gasoduto integrante do terminal GNL

Esfera de regulação federal
Esfera de regulação estadual

ERE

Os gasodutos de escoamento da produção são aqueles que co-

distribuição.Em

nectam as instalações de produção às estações de tratamento e

outros termos, movi-

processamento do gás ou a unidades de liquefação. Os gasodutos

mentam o gás processado. Os ga-

de transferência podem desempenhar a mesma função. No en-

sodutos integrantes dos terminais de GNL,

tanto, eles se diferenciam dos primeiros por ser uma infraestrutu-

que conectam estes terminais à malha de gasodutos,

ra de uso exclusivo de seu proprietário, conectando suas próprias

são assim considerados caso sejam dedicados e utiliza-

instalações (produção, coleta, transferência, estocagem e proces-

dos exclusivamente pelo terminal de GNL. Caso contrário,

samento) entre si. Os gasodutos de transporte, por sua vez, movi-

eles são considerados gasodutos de transporte. Os gasodutos de

mentam o gás desde instalações de processamento, estocagem ou

distribuição conectam os city gates ligados à malha de transporte

outros gasodutos de transporte até gasodutos de transporte, ins-

ao consumidor final do gás natural ou outras fontes de forneci-

talações de estocagem ou pontos de entrega a concessionários de

mento de gás direto ao consumidor final.

GASODUTOS DE TRANSPORTE DE GÁS

A malha de gasodutos de transporte no Brasil é formada por 9.410

de se mantém estagnada desde 2012, sendo que nenhum gasoduto

km de dutos. Deste total, 96,1% é atualmente controlado pela Pe-

foi construído sob o regime de concessão estabelecido pela Lei n.º

trobras (dada sua participação de 100% na TAG e participação de

11.909/091.

51% na TBG). Conforme ilustra o Gráfico 1, a malha de transporte

1 Cabe notar que a queda da extensão total da malha de gasodutos de transporte entre 2011 e 2012 se deu em razão do redirecionamento do Gasduc I e Gasduc II para movimentação de outros produtos (gás não processado e outros hidrocarbonetos).
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Fonte: MME. Boletim Mensal de Acompanhamento da Indústria de
Gás Natural. Fev. 2016.

GRÁFICO 1 | EVOLUÇÃO DA MALHA DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL

Até 2009, o arcabouço regulatório da indústria do gás natural ti-

Petróleo já estabelecia o livre acesso às instalações de transpor-

nha como base a Lei nº 9.478/97 (Lei do Petróleo), que instituiu

te de gás. No entanto, o acesso deveria se dar de forma nego-

as condições para abertura de mercado de hidrocarbonetos. Em

ciada. Caberia à ANP intervir ex post apenas em caso de con-

relação ao transporte de gás, a lei estabelecia que qualquer inte-

flito. No caso, sua competência envolveria fixar o valor e a forma

ressado poderia construir e operar instalações de transporte de

de pagamento da remuneração adequada pelo uso da capacidade

gás natural mediante autorização da ANP. Além disso, a Lei do

de transporte.

Em 2009, na busca de estabelecer uma regulação mais específica

Em relação ao transporte de gás natural, foi estabelecido o regime de

e menos subordinada à lógica setorial do petróleo, foi promovida

concessão para construção e operação destes gasodutos. O regime de

uma mudança no marco regulatório das redes de gás natural - mids-

autorização foi mantido para os gasodutos existentes, para os gasodu-

tream e downstream. Referido regime foi estabelecido pela Lei n.º

tos que haviam iniciado o processo de licenciamento ambiental e para

11.909/09 (Lei do Gás), regulamentada pelo Decreto n.º 7.382/10.

novos gasodutos que envolvam acordos internacionais.

Dentre outras questões, a Lei do Gás incorporou premissas importantes para o (futuro) estabelecimento de um mercado de gás natural no país, a exemplo da determinação de maior transparência
sobre a movimentação do gás pelos transportadores e da criação de
consumidores livres, autoprodutores e autoimportadores.

O novo marco também atribuiu à ANP uma participação mais
direta no cálculo de tarifas de transporte: compete à Agência
definir as tarifas para os gasodutos concedidos e aprovar para os
autorizados.

MODIFICAÇÕES NA MALHA DE
TRANSPORTE (CONSTRUÇÃO DE NOVOS

A ampliação de capacidade da malha de transporte de gás natural,
seja pela construção de novos gasodutos, seja pela ampliação de capacidade de gasodutos existentes, está sujeita à proposição do projeto
pelo MME, por iniciativa própria ou por provocação de terceiros.
Nos dois casos, o processo é conduzido por meio do seguinte rito:

Transporte de Gás Natural no Brasil

GASODUTOS, AMPLIAÇÃO E EXTENSÃO)
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FIGURA 2 | PROCESSO DE OUTORGA DE NOVOS DUTOS
PROPOSIÇÃO POR INICIATIVA PRÓPRIA DO MME

PROPOSIÇÃO POR PROVOCAÇÃO DE TERCEIROS
AGENTES INTERESSADOS IDENTIFICAM

EPE REALIZA ESTUDOS PARA O MME

NECESSIDADE/OPORTUNIDADE DE EXPANSÃO DA

MME ELABORA O PEMAT

MALHA
ENVIO DE REQUERIMENTO DE CONSTRUÇÃO OU
AMPLIAÇÃO DE GASODUTO AO MME
EPE EMITE RELATÓRIO SOBRE REQUERIMENTO
SE MME APROVAR CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO...

SEM URGÊNCIA

PEMAT

ESTUDOS PEMAT

EM REGIME DE
URGÊNCIA

OU

COSNTRUÇÃO IMEDIATA

MME PUBLICA PORTARIA PROPONDO A CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE GASODUTO

CHAMADA PÚBLICA
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ASSINATURA DE TERMOS DE COMPROMISSO PELOS CARREGADORES

ANP DEFINE RECEITA MÁXIMA ANUAL E PUBLICA EDITAL DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO
SELEÇÃO DE VENCEDOR PELA MENOS RECEITA ANUAL E ASSINATURA DO CONTRATO DE CONCESSÃO

Fonte: Elaboração Própria

Transporte de Gás Natural no Brasil

ANP DEFINE TARIFA MÁXIMA E REDIMENSIONA AS INSTALAÇÕES DO GASODUTO DE REFERÊNCIA

O MME tem a prerrogativa de determinar a construção de capacidade superior à capacidade identificada pelo processo de chamada pública, indicando o arranjo para sua viabilidade econômica.
Conforme já destacado, os novos gasodutos construídos sob o regime de concessão terão a tarifa calculada e fixada pela ANP. As
ampliações de gasodutos autorizados existentes serão autorizadas pelo prazo remanescente da autorização vigente e as tarifas
serão homologadas pela ANP, segundo os critérios fixados pela

Os novos gasodutos
construídos sob o regime
de concessão terão a tarifa
calculada e fixada pela ANP

Resolução ANP n.º 15/14.

As modificações nos dutos que podem eventualmente ser enten-

Por fim, é possível também que as alterações no gasoduto não

didas como ampliação dos gasodutos de transporte devem ser pre-

levem a uma alteração da sua capacidade total de transporte, ge-

viamente analisadas pela ANP. Os critérios de diferenciação estão

rando apenas um aumento de seu comprimento total. Este caso é

previstos na Resolução ANP n.º 37/13.

tratado como uma extensão de gasoduto e deve ser precedido de

A Figura 3 ilustra o regime aplicável a ampliações e extensões da

uma autorização da ANP segundo o procedimento fixado pela Re-

malha de gasodutos de transporte.S NATURAL

Transporte de Gás Natural no Brasil

solução ANP n.º 52/15.
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FIGURA 3 | CONSTRUÇÃO DE NOVOS GASODUTOS, AMPLIAÇÃO E EXTENSÃO DA MALHA DE TRANSPORTE DE GÁS NATURAL
SEGUE O REGIME
DO DUTO
EXISTENTE
AMPLIAÇÃO

VÁLIDO PELO
PERÍODO
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TARIFA
HOMOLOGADA
PELA ANP
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CONSTRUÇÃO
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DE NOVOS
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A tarifa é fixada pela ANP
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30 ANOS
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A REGRA REPRESENTADA NO DIAGRAMA É APLICÁVEL À AMPLIAÇÃO DE GASODUTOS AUTORIZADOS
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PARA GASODUTOS INTERNACIONAIS APLICA-SE O REGIME DE AUTORIZAÇÃO

Fonte: Elaboração própria

AUTORIZAÇÃO

Por fim, é possível que haja uma expansão da malha de transporte de gás em função da reclassificação de gasodutos de transferência,
conforme previsto no art. 59 da Lei n.º 9.478/97. A reclassificação e os critérios para alocação de capacidade são regulamentados pela
Resolução ANP n.º 11/16.

Arranjo
Institucional da
Regulação
do Transporte de Gás natural

A Figura 4 apresenta as funções exercidas pelo MME, pela ANP e pela EPE no processo de construção e operação de gasodutos de transporte de gás:

FIGURA 4 | ARRANJO INSTITUCIONAL DA REGULAÇÃO DO TRANSPORTE DE GÁS NATURAL

Promove a regulação e a

Realiza estudos e pesqui-

mento e desenvolvimento

fiscalização das atividades

sas destinadas a subsidiar

do setor;

integrantes da indústria do

o planejamento do setor

petróleo, do gás natural e

energético;

pria ou por provocação de

dos biocombustíveis;

Especificamente, elabora

terceiros, os gasodutos de

Responsável pela licitação e

estudos para subsidiar o

transporte que deverão ser

autorização de gasodutos;

MME na elaboração do

construídos ou ampliados;

Define os critérios para

Elabora o Plano Decenal

fixação da tarifa de trans-

de Expansão da Malha

porte de gás natural;

de Transporte Dutoviário
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EPE

Responsável pelo planeja-

Propõe, por iniciativa pró-
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ANP

(PEMAT);

Aprova (autorizados) e
determina (concedidos)

Estabelece diretrizes para o

as tarifas dos gasodutos de

processo de contratação de

transporte de gás natural.

capacidade de transporte.

PEMAT.

Fonte: Elaboração própria

MME
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(Firme, Interruptível e Extraordinário)
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CAPACIDADE DE
TRANSPORTE
A capacidade do gasoduto é um conceito central na regulação do

TABELA 1 | CLASSIFICAÇÃO REGULATÓRIA DA CAPACIDADE DE
TRANSPORTE E MODALIDADES DE ACESSO CORRESPONDENTES
CAPACIDADE

CONCEITO

MODALIDADE
DE ACESSO

Transporte

Volume máximo diário de gás

Firme,

natural que o transportador

Interruptível ou

pode movimentar em um

Extraordinário

transporte de gás natural. Em torno desse conceito orbitam diversas dimensões importantes do acesso à infraestrutura de movi-

determinado gasoduto de

mentação do gás natural.

transporte

Nos termos da regulação vigente, a capacidade do gasoduto é clas-

Contratada de

Volume diário de gás natural

Interruptível,

sificada em três diferentes categorias: i) capacidade contratada;

Transporte

que o transportador é

se houver

obrigado a movimentar para

capacidade

o carregador, nos termos

ociosa

ii) capacidade disponível; e iii) capacidade ociosa. A capacidade
contratada é o volume diário de gás natural que o transportador é

do respectivo contrato de

obrigado a movimentar para o carregador. A capacidade disponível é a parcela não contratada sob modalidade firme da capacidade
de transporte de um gasoduto. A capacidade ociosa, por sua vez,
é a capacidade que já foi contratada, mas que não está sendo utili-

transporte
Capacidade

Parcela da capacidade de

Firme ou

Disponível

movimentação do gasoduto

Extraordinário

de transporte que não tenha

Transporte de Gás Natural no Brasil

zada temporariamente.

22

sido objeto de contratação
sob a modalidade firme

A definição da capacidade tem relação imediata com a modalidade de acesso/contratação do serviço de transporte que poderá ser
feita naquele gasoduto.

Capacidade

Parcela da capacidade de

Ociosa

movimentação do gasoduto
de transporte contratada que,
temporariamente, não esteja
sendo utilizada

Interruptível

É relevante ainda considerar que a capacidade contratada de en-

completamente implementada, essa especificação vai deman-

trega e de recebimento de gás natural deve ser especificada por

dar dos transportadores a revisão de grande parte dos contratos

ponto de entrega e de recebimento, para que se possa aferir a

de transporte para que a capacidade contratada seja discriminada

capacidade disponível em cada ponto. No entanto, para que seja

para cada ponto de entrega.

REGULAMENTAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRATADA DE
TRANSPORTE POR PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA

de capacidade de transporte contratada por pontos de entrega

Adequação das plataformas eletrônicas dos transportadores
A divulgação de informações pelos transportadores sobre as con-

Por definirem uma capacidade de transporte contratada por zonas

dições operacionais e contratuais dos seus sistemas passou a ser

de entrega, por gasoduto ou por um conjunto de dutos, os contra-

regulamentada pela Resolução ANP n.º 11/16, que requer maior

tos vigentes devem ser ajustados por meio de aditivos para indica-

detalhamento do que era previsto pela Portaria ANP n.º 1/03. Os

rem a capacidade contratada por ponto de entrada e saída.

transportadores têm prazo até dezembro de 2016 para atender às

Aprovação pela ANP e publicação dos Termos de Acesso dos

novas regras.

transportadores

Publicidade de informações sobre transporte pela ANP

A Resolução ANP n.º 11/16 determinou aos transportadores a di-

A Agência deve manter disponível em meio eletrônico informa-

vulgação ao mercado dos seus Termos de Acesso, que devem con-

ções sobre a movimentação diária de gás natural e a capacidade

ter as condições tarifárias e não-tarifárias para utilização dos seus

de transporte de todos os gasodutos (contratada, disponível,

sistemas. Os termos devem ser propostos pelos transportadores à

ociosa e períodos de exclusividade), em atendimento ao Art. 73

ANP até setembro de 2016.

do Decreto n.º 7.382/10.

Transporte de Gás Natural no Brasil

Adequação dos contratos de transporte existentes ao conceito
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Outra forma de acesso à infraestrutura de transporte de gás é a troca operacional, ou swap, como definido no Decreto n.º 7.382/10

SWAP COMERCIAL E SWAP OPERACIONAL

e regulamentado pela Resolução ANP n.º 11/16. A troca opera-

Além de uma modalidade de acesso à infraestrutura de

cional se caracteriza pela entrega de gás em fluxo oposto ao fluxo

transporte, o swap é uma otimização da utilização da

físico do gasoduto, gerando ganho de eficiência e, possivelmente,

capacidade de movimentação de gás natural na malha.

maior disponibilização de capacidade ao mercado. O swap ope-

Como um serviço de transporte, o swap operacional

racional ser solicitado pelo carregador interessado ao transporta-

tem sua tarifa definida pela ANP, tarifa esta que não

dor. Essa modalidade é condicionada à programação dos contratos

pode ser inferior à tarifa paga pelos carregadores que já

existentes no fluxo normal, atribuindo-lhe um grau de incerteza

utilizam a infraestrutura.

sobre sua disponibilidade e realização.

O swap comercial, por sua vez, parte de um acordo bilateral entre os carregadores, usualmente para otimizar
suas estratégias individuais de suprimento de gás e não
necessariamente para otimizar o uso da capacidade de

Transporte de Gás Natural no Brasil

transporte na malha.
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MODALIDADES DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE DE GÁS NATURAL
Os serviços de transporte de gás são divididos em três modalida-

Por sua vez, o serviço interruptível é aquele no qual existe um risco

des: i) firme; ii) extraordinário; e iii) interruptível. Essa classifi-

de o transportador interromper o fornecimento do carregador em

cação é feita de acordo com o grau de certeza de atendimento da

virtude da programação de capacidade por um carregador que te-

demanda pela capacidade de transporte existente.

nha um uso preferencial da capacidade.

Os serviços firme e extraordinário são aqueles nos quais a capaci-

De forma geral, a contratação sob a modalidade interruptível está

dade contratada pelo carregador estará sempre disponível para uso.

muito associada à existência de um mercado secundário, de agen-

O serviço firme é o principal produto do transportador, pois tem

tes ou consumidores que tenham flexibilidade no uso do gás e,

prioridade de contratação sobre as demais modalidades. Na verda-

usualmente, alternativas no suprimento de combustível (ainda que

de, essa modalidade é o elemento motivador das chamadas públicas

seja o atendimento por um combustível substituto). Pela consulta

que dão origem ao processo de expansão da malha de transporte.

feita às informações divulgadas pelos transportadores de gás, ape-

precária, por prazo não superior a um ano. A contratação é con-

nas a TBG tem um contrato de transporte interruptível vigente até
agosto de 2016.

siderada precária, pois, havendo interesse de outros carregadores

Em função do estabelecido pela Resolução ANP n.º 11/16, os

em fazer uma contratação firme, o contrato de serviço extraordi-

transportadores ficarão obrigados a disponibilizar online os

-nário é terminado. Dito de outra forma, o serviço extraordinário

termos de acesso a suas instalações. Os termos de acesso de-

tem natureza precária pela possibilidade de ser substituído por um

vem contemplar todas as modalidades de serviços disponíveis:

contrato firme e o contrato extraordinário deixar de existir.

firme, interruptível e extraordinário.

Transporte de Gás Natural no Brasil

No serviço extraordinário, no entanto, é feita uma contratação
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PERÍODO DE EXCLUSIVIDADE
Para compreender uma das potenciais limitações ao direito de

máxima de transporte, ainda que o prazo fixado na chamada pú-

acesso à capacidade ociosa dos gasodutos, é fundamental enten-

blica não tenha sido encerrado. A ANP deverá regulamentar os

der o regime de exclusividade dos gasodutos (também conhecido

parâmetros que definirão se o gasoduto alcançou ou não a ca-

como access holiday).

pacidade máxima de transporte.

O período de exclusividade é o intervalo que os carregadores

A Tabela 2 ilustra as regras gerais de definição do período de exclusi-

iniciais têm para exploração da capacidade dos gasodutos de

vidade dos gasodutos segundo o regime de outorga aplicável, assim

transporte de modo exclusivo, sem que terceiros possam acessar

como os fatores que podem implicar na revisão ou extinção do perí-

a capacidade contratada. O acesso à capacidade disponível (não

odo de exclusividade antes do prazo definido originalmente.

contratada) não é limitado pelo período de exclusividade.
Não é possível a ampliação do gasoduto de transporte durante
o período de exclusividade. Pode ocorrer, no entanto, que haja
ampliação da capacidade de transporte em função da aferição realizada pela ANP ou pela renúncia de capacidade contratada. NesTransporte de Gás Natural no Brasil

ses casos, a capacidade incremental não está sujeita ao período de
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exclusividade.
Além disso, o Decreto n.º 7.382/10 estabeleceu que o período de
exclusividade é encerrado caso o gasoduto alcance sua capacidade

o período de exclusividade
é encerrado caso o gasoduto
alcance sua capacidade
máxima de transporte

TABELA 2 | CONDIÇÕES PARA ESTABELECIMENTO E REVISÃO DO PERÍODO DE EXCLUSIVIDADE DOS GASODUTOS DE TRANSPORTE
ESTABELECIMENTO DO PERÍODO DE EXCLUSIVIDADE
REGIME
Concessão

PERÍODO DE EXCLUSIVIDADE
Definido pelo MME no Edital da Chamada Pública2. Até 10 anos contados a partir do início da
operação comercial do gasoduto

Autorização (existente à época da Lei do
Gás)

10 anos a partir do início da operação comercial do gasoduto

Autorização (em processo de licencia-mento ambiental à época da Lei do Gás)

10 anos a partir da operação comercial do gasoduto

Ampliação

Não se aplica

Extensão

Não se aplica

REVISÃO/EXTINÇÃO DO PERÍODO DE EXCLUSIVIDADE
Capacidade Máxima de Transporte

Período pode ser encerrado antes do previsto caso a movimentação em um gasoduto alcance sua
capacidade máxima de transporte contratada

exclusividade
Infração à Concorrência
Descumprimento da Regulação Setorial

A partir da decisão dos órgãos de defesa da concorrência e ouvida a ANP, o MME poderá rever o
período de exclusividade em casos de infração da ordem econômica
Por recomendação da ANP, o MME pode rever ou extinguir o período de exclusividade em função
do descumprimento da regulação setorial

A Figura 5 ilustra o período de exclusividade remanescente para os gasodutos de transporte no Brasil cujos carregadores ainda possuem
direito de acesso exclusivo à capacidade contratada.
2 Conforme previsto no Decreto nº 7.382/10, nos casos em que o MME determina que a capaci-dade de um gasoduto seja superior àquela verificada durante a chamada pública,
o período de exclusividade da capacidade adicional pode ser diferente daquele estabelecido em Chamada Pública.
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capacidade contratada que foi objeto da ces-são. Não há, portanto, transferência do período de

Fonte: Elaboração própria

A cessão de capacidade implica na extinção do período de exclusividade referente à parcela da
Cessão de Capacidade
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DE TRANSPORTE DE GÁS NATURAL

COM PERÍODO DE EXCLUSIVIDADE ENCERRADOS

GASODUTO

Dow-Aratu-Camaçari

Atalaia - Santiago/ Catu

Atalaia-Itaporanga

Santiago/ Catu - Camaçari I

1975 - 85

Carmópolis-Pilar

Atalaia - FAFEN

1980 - 90

Catu-Carmópolis

Candeias - Camaçari

1981 - 91

Campinas – Rio (Gaspar)

Ramal Campos Elíseos II/
Ramal de 16”

1982 - 92

Fafen – Sergás (Ramal)

Lagoa Parda - Aracruz

1983 - 93

Campos Elísios – Anel de
Gás residual (Ramal)

Aracruz - Serra

1984 - 94

Reduc - Esvol

1986 - 96

Guamaré - Cabo

1986 - 96

Esvol - Tevol

1986 - 96

Esvol - São Paulo (GASPAL I)

1988 - 98

Santiago/ Catu - Camaçari II

1992 ...

RBPC - Capuava (GASAN I)

1993 ...

RBPC-Comgás

1993 ...

Reduc - Regap

1996 ...

Guamaré - Pecém

1998 ...

Açu-Serra do Mel

Cacimbas – Catu (Gascac)
Interligação GASCAV –
UTG Sul Capixaba (Ramal)
Cabiúnas – Vitória
(GASCAV)
Cabiúnas – Reduc III
(GASDUC III)
Japeri – Reduc (GASJAP)
Urucu – Coari (GARSOL)
Coari - Manaus

Gasoduto Bolívia - Brasil
(GASBOL)

Rio de Janeiro – Belo
Horizonte (GASBEL II)

Uruguaiana - Porto Alegre
(Trechos I e III)

Pilar - Ipojuca

Pilar - Cabo

Caraguatatuba - Taubaté

Lateral Cuiabá

Guararema – São Paulo
(GASPAL II)
São Paulo – São Bernardo do
Campo (GASAN II)
Cacimbas - Vitória

Período de exclusividade remanescente

Fonte: ANP
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Paulínia - Jacutinga
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1974 - 84

Candeias - Aratu (Trecho
Candeias - Dow Química)
Santa Rita - São Miguel de
Taipu

Fonte: MME

GASODUTO

1999
2000
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2003
2004
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2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

FIGURA 6 | GASODUTOS DE TRANSPORTE DE GÁS NATURAL
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2016
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FIGURA 5 | PERÍODO DE EXCLUSIVIDADE DOS GASODUTOS

PROGRAMAÇÃO E RETIRADA DE
GÁS NATURAL
Como visto na seção anterior, a contratação na modalidade firme é

Por ser um conceito relevante para entender a interação entre os

na verdade a aquisição de uma opção de uso da capacidade do gaso-

serviços, é importante fazer uma breve explicação sobre a progra-

duto até o limite contratualmente fixado. A rotina de utilização efe-

mação da operação dos gasodutos. Como a rotina de programação

tiva da capacidade vincula-se à realidade dos contratos de suprimen-

dos gasodutos não é regulada, depende do que dispõem os con-

to de gás e de operação do gasoduto, de nominação e retirada de

tratos, será feita uma introdução conceitual ao tema, com base nos

determinada quantidade de gás pelo carregador/alguém indicado

parâmetros de serviço disponibilizados pela TBG.

pelo carregador. Essa rotina, a programação, é o que permite, por
exemplo, a interação entre os serviços firme e interruptível.
FIGURA 7 | SOLICITAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE GÁS NATURAL (TERMOS TBG)

Até o sétimo dia útil de cada mês

Carregador notifica o transportador com

Carregador solicita ao Transportador mudança na

a quantidade diária solicitada para o dia

quantidade diária programada

operacional seguinte para cada ponto de entrega

1
Carregador

1

Até 8:00h do
dia anterior

Carregador

Transportador

Até 12:00h do
dia anterior

1

Até 6:00h do
mesmo dia

Carregador

Transportador

2

Carregador informa ao Transportador a

Transportador notifica o carregador a respeito da

necessidade de gás para cada dia operacional

possibilidade de atendimento da quantidade diária

(quantidade diária solicitada) para o mês seguinte

solicitada, fixando a quantidade diária programada

Até 10:00h do
mesmo dia

Transportador

2

Transportador notifica o carregador a respeito da
possibilidade de atendimento da mudança
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INTRADIÁRIA

DIÁRIA

Fonte: Elaboração própria a partir dos Termos e
Condições Gerais de Serviço publicados pela TBG

MENSAL
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Como mostrado na Figura 7, inicialmente é feita a programação em relação às quantidades que o carregador estima que serão
utilizadas no mês seguinte. Aqui são reportadas as quantidades solicitadas para cada dia operacional. Ao longo do mês,
para cada dia operacional, o carregador informa ao transportador no dia anterior qual será efetivamente a quantidade diária
solicitada. O transportador responde no mesmo dia ao carregador informando sobre a possibilidade ou não de atendimento
total ou parcial da quantidade diária solicitada. A quantidade definida pelo transportador é a quantidade diária programada.
Por fim, caso sejam necessárias alterações na quantidade diária programada, o carregador deve solicitar ao transportador até
as 6:00h do mesmo dia e o transportador informará a possibilidade ou não de atendimento da alteração solicitada. A Figura 8
consolida os conceitos em azul, necessários para a compreensão da dinâmica exposta na Figura 7:
FIGURA 8 | CONCEITOS IMPORTANTES PARA O PROCEDIMENTO DE SOLICITAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE

Dia Operacional

Quantidade Diária Solicitada

Quantidade Diária Programada

Período de 24h consecutivas que se

Quantidade de gás solicitada pelo

Quantidade de gás que o carregador

inicia às [ ] do horário oficial de [ ] em

carregador em determinado dia

tenha solicitado e que tenha sido

qualquer dia do ano

operacional por ponto de entrega

programada (confirmada) pelo
Transportador

Caso a capacidade solicitada pelo conjunto dos carregadores (em todas as modalidades de transporte) seja superior à capacidade
que o transportador possa movimentar em determinado dia operacional e o transportador não puder programar toda a capacidade solicitada, poderá interromper pro rata o fornecimento dos contratos interruptíveis. O transportador deve fornecer aos carregadores uma descrição das interrupções em cada dia operacional e facultar aos interessados auditar as causas das interrupções.

Transporte de Gás Natural no Brasil

Fonte: Elaboração própria a partir dos Termos e Condições Gerais de Serviço publicados pela TBG
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Regimes Tarifários

Com a edição da Lei do Gás e a mudança para o regime de conces-

Para os contratos assinados antes da Lei do Gás, a regulação es-

são no transporte de gás natural, foi fixado um regime de transi-

tabelecia que a ANP deveria estabelecer critérios para cálculo da

ção, de forma a preservar as tarifas de transporte e os critérios de

tarifa de transporte e que as tarifas eram negociadas entre as par-

revisão já definidos à época da publicação da lei.

tes e deveriam ser comunicadas à ANP e ao mercado. As tarifas

Em 2011, através do Parecer n.º 27/2011/PRG/ANP/PGF/AGU,
a Procuradoria da ANP entendeu que essa regra alcançaria apenas
os contratos assinados antes de 05/03/2009 e todos os contratos
de transporte de gás natural assinados após esta data para os
gasodutos autorizados estariam
sujeitos à aprovação prévia da
tarifa pela ANP. Em outros termos, o que ficou definido é que
o regime tarifário está ligado ao
contrato de serviço de transporte e não diretamente ao título da

deveriam ser negociadas segundo as diretrizes fixadas pela Resolução ANP n.º 29/05. Além disso, em caso de pedido de acesso ao gasoduto, caso as partes não conseguissem chegar a um acordo, a ANP
poderia ser instada a resolver o

o regime tarifário está ligado
ao contrato de serviço de
transporte e não diretamente ao

Transporte de Gás Natural no Brasil

sive qual a remuneração adequada a ser paga ao titular da
instalação.
O art. 20 da Lei n.º 9.478/97

título da instalação do gasoduto

fixa a competência da ANP

(autorização ou concessão)

agentes da indústria do petró-

instalação do gasoduto (autori-
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conflito, determinando inclu-

para mediar conflitos entre
leo e gás natural e a Portaria
ANP n.º 69/11 (Regimento

zação ou concessão).

Interno da ANP) estabelece que, caso as partes demonstrem ter

Com este entendimento, coexistem atualmente três regimes tarifários

esgotado todas as instâncias negociais para resolução do conflito,

aplicáveis ao segmento de transporte de gás natural: i) dos contratos

a ANP proferirá decisão final a respeito do conflito, com força ter-

assinados antes de 05/03/2009; ii) dos contratos de transporte assina-

minativa.

dos a partir de 05/03/2009 para gasodutos autorizados (novos ou exis-

Para os contratos assinados depois da Lei do Gás, a Agência passa

tentes); e iii) dos contratos de transportes para gasodutos concedidos.

a ter um papel mais ativo no processo de aprovação e determina-

ção de tarifas. Para os novos contratos em gasodutos autorizados,

Resolução ANP n.º 15/14. A Figura 10 ilustra a data de assinatura e

as tarifas devem ser encaminhadas para aprovação da ANP no

o prazo de vigência dos contratos de transporte de gás natural. No

prazo de 60 dias antes do início da prestação do serviço. Aplica-se

entanto, as informações públicas disponíveis não indicam qual foi

aqui o rito estabelecido na Resolução ANP n.º 15/14. Para os novos

o regime adotado em cada um deles.

contratos firmados para os gasodutos sob o regime de concessão,

No que diz respeito à forma de estruturação das tarifas, no entanto,

a tarifa firme passa a ser definida pela ANP no momento da lici-

os regimes são semelhantes. O papel da ANP é que foi substan-

tação do gasoduto. As tarifas dos demais serviços, interruptível e

cialmente alterado, passando a ter maior protagonismo nos con-

extraordinário, seguem o processo de aprovação estabelecido na

tratos assinados após a Lei do Gás.

FIGURA 9 | ESTRUTURA TARIFÁRIA APLICÁVEL ÀS TARIFAS DE TRANSPORTE DE GÁS NATURAL

TARIFAINTERRUPTÍVEL

Encargo de capacidade de

Encargo de capacidade de

Encargo único volumétrico a ser estabelecido com

entrada

entrada

referência na tarifa de transporte firme e em função

Encargo de capacidade de

Encargo de capacidade de

transporte

transporte

Encargo de caoacidade de

Encargo de caoacidade de

saída

saída

Encargo de movimentação

Encargo de movimentação

Contratos assinados antes da lei do gás

da probabilidade de interrupção do serviço
Encargo único volumétrico a ser estabelecido com
referência na tarifa de transporte firme e com base
na probabilidade de interrupção, do fator de carga
dos serviços e dos custos e despesas adicionais para
prestação do serviço

Contratos assinados depois da lei do gás (concessão ou autorização)
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TARIFA
EXTRAORDINÁRIO

Fonte: Elaboração própria

TARIFA FIRME
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No caso dos gasodutos concedidos, como ilustra a Figura 2, a ANP
calcula a Receita Anual Máxima para o serviço de transporte firme

SHIP-OR-PAY

e os transportadores interessados em obter a concessão de um ga-

De acordo com as informações disponibilizadas ao mer-

soduto serão escolhidos em função do maior deságio apresentado,

cado pela TAG (ver Relatório de Administração 2014), os

os que demandarem a menor receita anual.

contratos de transporte têm ship-or-pay, condição que

Para os contratos assinados depois da Lei do Gás, a regulação

assegura receita à Transportadora com base na capacida-

estabelece que a tarifa deve ser reajustada a cada doze meses,

de de transporte contratada e não com base no volume

devendo refletir a variação de um índice de preço geral, setorial

efetivamente movimentado pelos gasodutos.

ou que reflita as mudanças nos custos da prestação do serviço de

O modelo de contrato de serviço de transporte padrão

transporte.

disponibilizado pela TAG estabelece o pagamento de

Um outro aspecto importante a ser observado é o fato de 90%

encargo de capacidade de transporte não utilizada em

da receita arrecadada pela prestação do serviço interruptível ser

função i) da capacidade de transporte contratada e não

revertida para redução das tarifas do transporte firme, sendo

utilizada (descontada a quantidade não utilizada em fun-

10% da receita apropriada pelo transportador. Não há certeza,

ção de falha de fornecimento); e ii) da soma dos encargos

contudo, se essa proporção representa incentivo suficiente a que o

de entrada, saída e de capacidade (não inclui o encargo

transportador busque fazer uma alocação eficiente de capacidade

de movimentação, portanto).

Transporte de Gás Natural no Brasil

interruptível. Em um cenário de ship-or-pay elevado, tais incerte-
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zas podem ser potencializadas, tendo em vista que o transportador será remunerado mesmo sem o uso efetivo da infraestrutura
e, portanto, teria menos incentivos a fazer uma alocação interruptível, mesmo existindo capacidade ociosa disponível para acesso.

Os transportadores possuem atualmente 16 contratos de transporte na modalidade firme, um no interruptível e um no extraordinário. Os carregadores contratantes são a Petrobras, em 14 contratos
firmes, a Sulgás em dois contratos firmes, a MTGás, um contrato
extraordinário e a Tradener em um Interruptível.

Contratos de
Serviço
de Transporte de Gás Natural

Transporte de Gás Natural no Brasil

38
TSB
Sulgás

Sulgás
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Petrobras

Petrobras

Petrobras

TAG
Petrobras

Petrobras

Petrobras

Petrobras

Petrobras

Petrobras

GOM
Petrobras

Petrobras

Interruptível
Extraordinário
portadores em atendimento à Portaria ANP n.º 01/03

C

Fonte: Elaboração própria a partir de informações divulgadas pelos trans-
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FIGURA 10 | CONTRATOS DE TRANSPORTE DE GÁS NATURAL
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TGB
Petrobras
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Petrobras

Tradener

Sulgás

Sulgás

Sulgás

Evolução das
Tarifas
de Transporte de Gás Natural

As tarifas de transporte vigentes e seus critérios de reajuste foram

ii) Em atendimento ao Decreto n.º 7.382/10, a ANP publicou a re-

definidos, em sua maioria, no regime tarifário em que as mesmas

lação das tarifas dos contratos de transporte existentes, incluin-

eram negociadas entre o transportador e o carregador e comuni-

do as tarifas iniciais, seus critérios de reajuste e sua evolução até

cadas à ANP3.

2010; e

A publicação das condições tarifárias para os serviços de transpor-

iii) O MME, através do seu Boletim Mensal de Acompanhamen-

te é regulamentada pela Portaria ANP n.º 1/03 e pela Resolução

to da Indústria de Gás Natural, divulga a tarifa de transporte

ANP n.º 11/16. A primeira determina aos Transportadores tor-

incluída no preço do gás importado comercializado às distri-

narem públicas apenas as tarifas aplicadas a cada carregador com

buidoras locais5.

quem tem contrato. A segunda requer que os Transportadores
publiquem os seus Termos de Acesso, que contém proposta de
Tarifas de Transporte aplicáveis aos Serviços de Transporte oferecidos, com memória de cálculo detalhada4.
Atualmente existem três fontes de informações públicas sobre as

Transporte de Gás Natural no Brasil

tarifas de transporte:
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Percebe-se, portanto, que o mercado tem conhecimento das tarifas iniciais, de seus critérios de reajuste, de sua evolução até 2010
e, em alguns casos, das tarifas do ano vigente. Entretanto, não há
informações oficiais do histórico completo da evolução das tarifas.
Dos 16 contratos de transporte na modalidade firme existentes, 10
adotam reajustes anuais das tarifas de acordo com a variação de 12

i) Em atendimento à Portaria ANP n.º 1/03, os transportadores

meses do IGP-M ou da média do IGP-M e IGP-DI. Desses, os con-

divulgam as tarifas aplicáveis a cada carregador com quem têm

tratos do Gasbol têm seus os encargos de capacidade escalonados

contrato, contudo não apresentam um histórico de sua evolu-

em 5% a.a. Os demais contratos firmes utilizam adicionalmente a

ção. As publicações existentes apresentam ou as tarifas do ano

variação de índices de preços dos Estados Unidos, como o PPI e o

vigente ou a tarifa inicial e as condições de reajuste, portanto,

CPI, e a variação cambial.

percebe-se que não há um padrão entre os transportadores
para a divulgação das informações;
3 Resolução ANP n.º 29/05.
4 Os transportadores têm prazo até dezembro de 2016 para se adequarem à RANP n.º 11/16.
5 Não há informação oficial sobre a tarifa de transporte incluída na comercialização de gás natural nacional às distribuidoras.

Os gráficos a seguir apresentam as tarifas de transporte dos contratos

doras locais de gás canalizado. O mercado não possui condições

vigentes para o acesso firme, incluindo informações publicadas pela

claras de rastrear a relação entre as tarifas praticadas pelo transpor-

ANP e pelos transportadores, assim como estimativas da FGV da sua

tador ao carregador e aquelas repassadas pelo carregador/supridor

evolução após 2010. Os gráficos também apresentam as tarifas de

às distribuidoras, ou mesmo de monitorar o devido repasse das suas

transporte incluídas no preço de gás praticado às distribuidoras locais.

variações6. Dessa maneira, não se conhece, por exemplo, o motivo

É relevante destacar a ausência de informações públicas sobre a
composição das tarifas de transporte que são aplicadas às distribui-

da diferença dos reajustes da tarifa de contratos de suprimento de
gás nacional para as variações das tarifas dos transportadores.

GRÁFICO 2 | TARIFAS DE TRANSPORTE DOS CONTRATOS DA TAG E ESTIMATIVA DAS TARIFAS REPASSADAS ÀS DISTRIBUIDORAS LOCAIS

Consórcio Malha Sudeste

Consórcio Malhas Nordeste

GASDUC iii

Paulínia-Jacutinga

Japeri-Reduc, GASAN II, GASPAL II e Gasbel II

GASENE Sistema Sul

GASENE Sistema Norte

Tarifas às Distribuidoras - Gás Nacional

6 Segundo o Art. 10 da RANP n.º 52/11, as eventuais alterações no custo de transporte deverão ser refletidas nos contratos através de aditivo, por meio da alteração da parcela do
preço referente ao transporte.
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Fonte: Elaboração própria

R$/m³ | sem impostos
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GRÁFICO 3 | TARIFAS DE TRANSPORTE DOS CONTRATOS DA TBG
R$/m³ | sem impostos
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Fonte: Elaboração própria
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GRÁFICO 4 | TARIFAS DE TRANSPORTE DOS CONTRATOS DA TSB E DA GÁS OCIDENTE
R$/m³ | sem impostos
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Perspectivas

O segmento de transporte de gás natural é um dos principais gargalos para o desenvolvimento do mercado de gás natural no Brasil.
Pelo panorama observado com este trabalho, o que se observa no modelo brasileiro é uma migração de um regime de autorização (que tem as decisões relacionadas à malha de transporte como resultado da negociação entre os agentes
privados) para um regime de concessão (com as decisões relacionadas à malha
como resultado de regras definidas pela regulação setorial). Além das consequências mais diretas, essa mudança tem implicações profunda e generalizadas na forma de organização institucional do setor.
Essa reorientação do modelo se observa tanto em relação aos novos gasodutos, como em relação aos gasodutos existentes, independente do regime jurídico de outorga do gasoduto. O papel do regulador no modelo
(inclusive para os gasodutos existentes à época da Lei do Gás) é substancialmente alterado: principalmente no que diz respeito à fixação
de tarifas, à determinação de regras para o acesso de terceiros e na
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promoção de transparência das informações relevantes para tomada
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de decisões dos agentes e das transações do setor.
Sob esse arranjo, a regulação setorial é chamada a exercer um papel mais ativo. O modelo é pensado de forma que a atuação da
regulação ex ante deva ser significativamente maior, de forma a

proporcionar as regras necessárias para que a regulação acompanhe a mudança na lógica do sistema.
Especificamente no que diz respeito ao acesso, apesar de ele ser
assegurado desde 1997 com a Lei do Petróleo e de a Lei do Gás ter
previsto instrumentos para tornar mais eficiente essa previsão (transparência, atuação ex ante do Regulador), a efetiva disponibilização da
capacidade de transporte ao mercado ainda não é uma realidade no
setor.
Tal fato está, em grande parte, ligado à forte integração vertical observada na indústria do gás natural no Brasil. O severo cenário econômico-financeiro enfrentado pela Petrobras fez com que a estatal realinhasse sua
política no segmento de transporte de gás, colocando à venda os ativos da
TAG. Na nossa avaliação, a política de desinvestimentos é uma oportunidade
para equacionar o desenvolvimento desse mercado, com agentes entrando
para ampliar a malha e otimizar o volume de gás transportado e de recursos

No entanto, é necessário dar uma condução à transação que adote uma visão de
país, para que ela gere benefícios não só para a companhia, mas para o setor de
energia como um todo, para ofertantes e consumidores. Sob o arranjo adotado
para a venda dos ativos, não há certeza de que haverá disponibilização de capaci-
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investidos no segmento.
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dade (em base firme ou interruptível) para o mercado, tendo em

colha do modelo, seja através de um operador independente ou

vista que o direito de uso dos gasodutos (capacidade) da TAG está

de outros modelos existentes) quanto o papel da defesa da con-

e, ao que tudo indica, continuará, contratada pela Petrobras 7.

corrência atuando contra práticas anticompetitivas; e (iii) a forma

Além disso, no que diz respeito à expansão da malha, persistem
dúvidas relevantes sobre a capacidade do modelo de concessão
instituído pela Lei do Gás de atrair novos investimentos, especialmente considerando-se o cenário de persistência de integração
vertical, caso o direito de uso da capacidade de transporte permaneça com a Petrobras.
Nesse momento de potenciais transformações, é preciso pensar
qual será o modelo efetivamente adotado para garantir o desenvolvimento e a eficiência do mercado de gás no Brasil. Nesse sentido, alguns pontos merecem uma reflexão mais estruturada e o
estabelecimento de regras claras: (i) o acesso ao transporte deve
ser garantido também no curto prazo, para assegurar a eficiência

de contratação do gás natural pelo setor elétrico brasileiro deve ser
repensada, refletindo de forma mais adequada o estágio do desenvolvimento desse mercado no Brasil. A atual estrutura de contratação tem reflexos importantes sobre a reserva da capacidade de
movimentação de gás na malha de transporte.
Desta forma, traçados os principais pontos do arcabouço regulatório e institucional da regulação do transporte de gás natural no
Brasil, o CERI/FGV espera que, para além da compreensão deste arcabouço, esta publicação conduza seus leitores a gerar novos
questionamentos, enriquecendo o debate sobre a regulação deste segmento e, possivelmente, colaborando para a criação de um
mercado de gás natural no Brasil.

das transações no mercado; (ii) deve existir controle dos incenti-
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vos à manipulação – tanto o tratamento da desverticalização (es-
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7 Para os gasodutos concedidos, a Resolução ANP n.º 51/2013 estabeleceu a impossibilidade de o carregador e o transportador serem verticalmente integrados (relação de controle ou coligação (participação superior a 19%)). Tal restrição é aplicável por gasoduto concedido, podendo o agente escolher se atuará como carregador ou como transportador
a cada novo gasoduto licitado.

