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Mercado de Gás Natural

Mercado “Físico” pré-Nova Lei do Gás

• Compra e venda através de contratos bilaterais 

de longo e médio prazo.

• Baixo acesso ao sistema de transporte 

(congestionamento contratual) e às 

instalações essenciais (acesso não obrigatório)

Mercado “Físico” após a Nova Lei do Gás

• Acesso não discriminatório e negociado às 

instalações essenciais.

• Expectativa de surgimento de múltiplos 

ofertantes com acesso ao sistema de 

transporte de gás natural

Vendas entre produtores

Vendas no “city-gate”

Importação dutoviária de GN

Terminal de GNL

Venda nas UPGNs



Mercado de Gás Natural

Mercado Organizado com PVN

• Transações por intermédio de contratos 

padronizados com troca de titularidade no 

Ponto Virtual de Negociação

• O objetivo é um mercado único no sistema 

integrado de transporte do Brasil.

• Caso necessário, por razões de 

infraestrutura e/ou tributárias, poderá ser 

admitida a constituição de mais de uma 

área de mercado, mas com a previsão de 

sua integração gradual.

TBG

NTS

TAG

Área de Mercado Única

Áreas de Mercado provisórias



Mercado de Gás Natural

Mercado “Físico”

• Transações com entrega do gás em 

determinada localidade

• Contratos, via de regra, não

padronizados, negociados 

bilateralmente e com prazo de 

vigência mais longo

Mercado Organizado com PVN

• Transações referenciadas no Ponto 

Virtual de Negociação 

• Contratos padronizados, com prazos 

de vigência variados, das transações 

intradiárias aos contratos plurianuais.

• Transações em mercados organizados 

de balcão e bolsa

O Modelo Conceitual prevê a coexistência destes dois mercados de gás natural



Distribuidora 
Local de Gás 
Canalizado

(Fornecimento 
de Gás Natural 
ao Consumidor 

Cativo)

Comercializador 
de GNC/GNL

Consumidor 
Livre

Estocagem de 
Gás Natural

Produtor

Importador de 
GNL

Ponto de 
Interconexão
(Transporte)

Terminal de GNL
(Regaseificação)

Processamento

Ponto de 
Interconexão 

(Fronteira)

Importador de 
GN

Adquirente de 
GN/

Comercializador

Mercado de Gás Natural

Área de mercado de 
capacidade

Gestor da Área de Mercado

Mercado Organizado 
(Balcão/Bolsa/

Plataforma de Negociação)

PVN

Transportador(es)

Comercializador*
(Trader)

*Acessa o PVN apenas
Esfera Federal e 
Estadual

Esfera Estadual

Esfera Federal

Legenda:



Ponto Virtual de Negociação - PVN

A funcionalidade essencial de um PVN

é permitir a transferência bilateral de

gás entre portifólios de balanceamento

dos carregadores dentro do sistema,

seja para fins comerciais (negociação)

ou para gerenciar sua posição

(esperada) de desequilíbrio.

Portfólio de 
Balanceamento  
do Carregador 2

Portfólio de 
Balanceamento  do 

Carregador 1
E1

E2

E3

E4

S1

S2

S3

S4

Ponto Virtual 
de Negociação



Distribuidora 
Local de Gás 
Canalizado

(Fornecimento de 
Gás Natural ao 

Consumidor 
Cativo)

Produtor A

MIDSTREAMUPSTREAM DOWNSTREAM

Processamento

Escoamento

1
Transferência de custódia
Contrato de Longo Prazo

Esfera federal

Esfera estadual

Ex. 1: Produtor vende no Mercado Organizado.

Gestor da Área 
de Mercado

Mercado 
Organizado

PVN

Transportador(es)

1

2
Transferência de custódia
No Mercado Organizado

2

(1) Produtor A tem um contrato de 
longo prazo com a Distribuidora Local        
no qual vende 90% do seu gás na 
entrada do city-gate. 

(2) Por razões comerciais, decide 
acessar o mercado organizado para 
negociar os 10% restantes com outros 
consumidores.

Fluxos de informação

Área de mercado de 
capacidade



Distribuição de 
Gás Canalizado

(Fornecimento de 
Gás Natural ao 

Consumidor 
Cativo)

MIDSTREAMUPSTREAM DOWNSTREAM

Importação de GN 
(Modal Dutoviário)

1

Ex. 2: Consumidor livre compra GN na Fronteira

Gestor da Área 
de Mercado

Mercado 
Organizado

PVN

Transportador(es) Consumidor Livre

1 Transferência de custódia 
contrato de importação

Esfera federal

Esfera estadual

Transferência de custódia 
Mercado Organizado

2

2

(1) O consumidor livre possui um contrato de 
longo prazo com um importador para o 
fornecimento do seu consumo usual.

(2) Ocasionalmente, dada a flutuação em sua 
demanda de energia e à inflexibilidade do 
contrato de longo prazo, precisa modular o 
seu consumo e recorre ao mercado 
organizado comprando ou vendendo gás.

TUSD

Fluxos de informação

Área de mercado de 
capacidade

Esfera federal e 
estadual
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Mercado Organizado: Definições Legais (Lei 14.134/2021)

üMercado Organizado

ü “Espaço físico ou sistema eletrônico, destinado à negociação 
ou ao registro de operações com gás natural por um conjunto 
determinado de agentes autorizados a operar, que atuam 
por conta própria ou de terceiros” (Inciso XXIX, Art. 3º)

ü “A comercialização de gás natural no mercado organizado de 
gás natural deve ser efetuada por meio de contratos de 
compra e venda padronizados, nos termos da regulação 
da ANP.” (§ 4º, Art. 31º)

ü Entidade Administradora de Mercado de Gás Natural

ü “Agente habilitado para administrar o mercado organizado 
de gás natural mediante celebração de acordo de cooperação 
técnica com a ANP” (Inciso XIX, do Art. 3º)



Mercado Organizado: Contratos Padronizados

Contratos de compra e venda padronizados

• A maioria das cláusulas são pré-acordadas 
entre os participantes e, portanto, não estão 
sujeitas à negociação

O objetivo é reduzir os custos de 
negociação entre os agentes e facilitar as 
transações

A lei determina que as cláusulas dos 
contratos estejam de acordo com a 
regulamentação da ANP

Contrato Padronizado de Gás Natural

I. Qualidade do gás

II. Quantidade mínima de energia por lote

III. Dias/Horas de negociação

IV. Forma de faturamento

V. Rescisão e inadimplência

VI. Condições de entrega

VII. (...)



Mercado Organizado: Regras de Mercado

Elaboradas pela Entidade Administradora do 
Mercado Organizado, em consonância com 
os princípios estabelecidos pela 
regulamentação da ANP.

Uma vez o documento sendo aprovado pela 
ANP, deverá ser dada ampla publicidade do 
seu teor ao público em geral.

Para aderir ao Mercado Organizado, os 
participantes interessados devem celebrar o 
Acordo de Negociação.

Regras de funcionamento do 
mercado organizado 

Versão 01/Ano 20XX

I. Princípios gerais

II. Agentes autorizados

III. Produtos oferecidos

IV. Funcionamento do mercado

V. Garantias e Risco de contraparte

VI. Compensação e Liquidação

VII. Faturamento e Pagamento

VIII. Divulgação de informações

IX. (...)



Entidade Administradora do Mercado Organizado

Entidade

Administradora do 

Mercado Organizado

Gestão dos 

Participantes e Risco

- Adesão ao Acordo de 

Negociação

- Gestão do cadastro de 

agentes autorizados

- Requisitos mínimos

de operação, garantias, etc

Publicidade de  

Informações

- Lista de agentes 

autorizados

- Preços médios e volumes 

negociados

- Preços de referência para 

liquidação de contratos

Envio de Informações 

à ANP

- Disponibilização dos 

contratos negociados ou 

de relatório das 

transações, nos termos 

definidos pela ANP.



Mercado Organizado: Papel da ANP 

A ANP é responsável por definir as diretrizes e princípios de organização do mercado, 
de forma que sejam facilitadas as transações entre os agentes, dentre os quais 
podemos citar:

• Aprovar as regras de funcionamento do mercado organizado de molécula.

• Definir/aprovar os tipos de produtos que são comercializados no mercado 
organizado.

• Garantir que produtos de capacidade ofertados pelos transportadores estejam 
adequados ao desenvolvimento do mercado de molécula.

• Definição da ordem de mérito no balanceamento deve privilegiar as transações no 
mercado organizado.

• Possível limitação inicial do número de produtos padronizados oferecidos, caso 
necessária, para evitar a dispersão de liquidez.

• Exigir que seja dada publicidade aos calendários de ofertas dos produtos com 
antecedência, para que seja facilitado o planejamento dos agentes.
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Publicidade das Informações

A publicidade de informações no mercado de gás natural é fundamental para
orientar a atuação dos participantes e atrair investimentos ao setor.

No mercado organizado, a entidade administradora ficará responsável por dar
publicidade aos resultados das negociações sob sua administração.

Dentre as informações que devem ser tornadas públicas podemos citar:

• Panorama geral do mercado

• Volumes negociados

• Número de negócios efetuados e participação de mercado por tipo de transação

• Preços de mercado

• Metodologia dos preços de referência para liquidação de contratos

• Curva de preços futuros

• Listagem de agentes autorizados

No mercado “físico”, a ANP continua responsável pela divulgação de informações.

Tal previsto na Resolução ANP nº 794/2019, eventualmente a ANP poderá suspender
a sua publicação quando entender que outras entidades cumprem este papel de
divulgação de mercado a contento.



Supervisão de mercado pela ANP

O bom funcionamento do mercado de gás natural depende da supervisão de 
mercado.
• “Caberá à ANP acompanhar o funcionamento do mercado de gás natural e adotar 

mecanismos de estímulo à eficiência e à competitividade e de redução da concentração na oferta 
de gás natural com vistas a prevenir condições de mercado favoráveis à prática de infrações 
contra a ordem econômica” (Art.. 33º da Lei 14.134/2021)

São infrações contra a ordem econômica (Art. 36º da Lei 12.592/2011)
• I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa;

• II - dominar mercado relevante de bens ou serviços;

• III - aumentar arbitrariamente os lucros; e

• IV - exercer de forma abusiva posição dominante.

A ANP deve zelar para que nenhum agente manipule ou tente manipular o
mercado, assim como limite ou prejudique a livre concorrência, ou exercer de
modo abusivo posição dominante no mercado de gás natural.



Supervisão de Mercado pela ANP

A supervisão da ANP deve ser feita em conjunto com as instituições que
atuam no mercado.

O desenvolvimento do mercado organizado traz desafios neste sentido,
ao integrar os aspectos físico e financeiro da comercialização do gás
natural.

A entidade organizadora de mercado deve possuir mecanismos de
controle e supervisão e atuar em comunicação com a ANP, para prevenir
condutas anticompetitivas.

As punições aos infratores podem incluir, mas não estão limitadas, ao
descredenciamento do agente no mercado pela entidade
administradora e a cassação de sua autorização de comercialização pela
ANP.

No que compete à supervisão financeira, os agentes reguladores do
sistema financeiro estarão à frente das diligências, contando com o
auxílio da ANP mediante celebração de acordo de cooperação.
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Considerações Finais

O novo mercado de gás natural deve ser baseado na livre concorrência 
(Resolução CNPE nº16/2019) e a ANP possui um mandato legal para 
assegurar que o funcionamento do mercado se desenvolva neste sentido.

São pré-requisitos para o desenvolvimento de um mercado de gás natural 
baseado na livre concorrência:

• Acesso não discriminatório às instalações essenciais que permitam a 
diversificação de ofertantes de gás natural.

• Utilização eficiente do sistema de transporte, de forma a prevenir o 
represamento da capacidade e maximizar o acesso ao mercado organizado.

• Regras de acesso simples e transparentes que contribuam pra modicidade dos 
custos de participação do mercado.

• Transparência e publicidade de preços que sinalizem as condições efetivas de 
mercado e orientem os investimentos no setor de gás natural.



Obrigado!


