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Novo Mercado de Gás

Resultados Esperados:

• Aproveitamento do gás do pré-sal, e de outras áreas com expectativa para produção de gás.

• Investimentos em infraestrutura de escoamento, processamento e transporte de gás natural.

• Aumento da geração termelétrica a gás com redução do preço da energia.

• Aproveitamento direcionado para a indústria (celulose, cerâmica, fertilizantes, petroquímica, 
siderurgia, etc.).

Pilares:
• Promoção da concorrência
• Integração do gás com setores elétrico e industrial
• Harmonização das regulações estaduais e federal
• Remoção das barreiras tributárias

Objetivo: Formação de um mercado de gás natural aberto, dinâmico e 
competitivo.

Participantes: MME, Ministério da Economia, EPE, ANP e CADE

Lançamento: 23 de julho de 2019



• Promoção da concorrência
• Dois terminais privados de GNL em operação (SE, RJ)
• Três terminais privados de GNL previstos (SC, PA, PE)
• Novos ofertantes privados de gás natural para as CDLs
• Regras para acesso de terceiros a escoamento e UPGNs
• 53 produtores, 73 carregadores (6 com movimentação ativa) e 12 

consumidores livres (16% do consumo nacional no 1ºtri/2021)

• Integração do gás com setores elétrico e industrial
• Discussões em andamento nos GTs de integração
• Novos modelos de negócio e regras para UTEs a gás

• Harmonização das regulações estaduais e federal
• Pelo menos 7 Estados já alteraram seus limites de enquadramento 

como Consumidor Livre (SC, SE, BA, RJ, SP, ES e AM)
• Publicado o manual de boas práticas para auxiliar os Estados

• Remoção das barreiras tributárias
• Todos os Estados com consumo de gás natural são signatários do 

Ajuste SINIEF 03/2018 que torna o gás um bem fungível 
(permitindo trocas físicas)

• O Ajuste SINIEF 01/21, aprovado em abril, uniformiza e simplifica 
regras tributárias relativas à atividade de processamento de gás

Confira os 7 relatórios trimestrais de 
acompanhamento já publicados em: 
http://antigo.mme.gov.br/web/guest
/conselhos-e-comites/cmgn

Novo Mercado de Gás

http://antigo.mme.gov.br/web/guest/conselhos-e-comites/cmgn


Nova Lei do Gás - Lei 14.134/2021

Formação do Sistema de Transporte de Gás Natural
• Gasodutos e outras instalações funcionando de forma integrada
• Modelo de Entradas e Saídas (maior liquidez e concorrência)

Operação Independente e Integrada pelos Transportadores
• Operação disciplinada por Códigos de Rede
• Melhores práticas internacionais, maior transparência

Mudança no regime de outorga de gasodutos de transporte
• Modelo de Concessão apresentava alguns entraves
• Modelo de Autorização promove maior expansão da malha

Acesso não discriminatório às infraestruturas essenciais
• Otimização do uso de gasodutos de escoamento e UPGNs
• Remoção de barreiras de entrada a novos agentes
• Respeito aos critérios de preferência do proprietário



Decreto 10.712/2021

• Reforço aos principais objetivos do Novo Mercado de Gás
• Promoção da concorrência e da liquidez do mercado de gás natural;
• Promoção da livre iniciativa para exploração das atividades concorrenciais;
• Expansão, em bases econômicas, do sistema de transporte e das demais infraestruturas;
• Promoção da eficiência e do acesso não discriminatório às infraestruturas; e
• Harmonização entre as regulações federal e estaduais relativas à indústria de gás natural

• Tratamento isonômico e integração entre os mercados e Estados
• Biometano e outros gases intercambiáveis com o gás natural terão tratamento equivalente
• O gás natural será considerado bem fungível, observadas as especificações da ANP
• ANP regulará as áreas de mercado de capacidade favorecendo a fusão entre elas
• Pacto Nacional para o Desenvolvimento do Mercado de Gás Natural, com adesão voluntária

• Reforço do papel da EPE e da ANP
• EPE elaborará estudos técnicos, econômicos e socioambientais, trazendo previsibilidade
• ANP promoverá a transparência e poderá solicitar à EPE a elaboração de estudos específicos
• Processo de autorização para gasodutos de transporte será regulado pela ANP
• Possibilidade de definição dos tipos de gasodutos por diâmetro, pressão e extensão



O Novo Desenho de 
Mercado de Gás Natural



A cadeia (ampliada) de gás natural no Brasil
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Regulação federal Regulação 

estadual

• A harmonização entre as regulações 

federal e estaduais garante o correto 

funcionamento de toda a cadeia

• Sem a regulação estadual adequada, os 

benefícios auferidos na cadeia não 

poderiam alcançar os consumidores

• CMGN publicou manual de boas práticas 

regulatórias, mas cada estado definirá sua 

regulação e parâmetros específicos

https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/novo-mercado-de-gas/cmgn/publicacoes/manual-de-boas-praticas-regulatorias_final.pdf
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Flexibilidade

• Com o aumento na liquidez do mercado de 

gás natural e o surgimento de hubs, surgirá a 

necessidade de balanceamento da malha

• A flexibilidade poderá também permitir que 

diferentes tipos de contratos físicos e 

financeiros sejam estabelecidos no mercado

• Terminais de GNL e instalações de ESGN 

podem promover tal flexibilidade
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• Os fluxos contratuais da molécula podem 

passar por diversos produtores, importadores e 

comercializadores até chegar ao consumidor

• Paralelemente, são estabelecidos contratos de 

prestação de serviço para escoamento, 

processamento, transporte, distribuição, etc

• CDLs continuam recebendo TUSD ou TUSD-e de 

todos os consumidores, também comprando e 

repassando molécula aos consumidores cativos
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A Experiência Internacional e a 
Comercialização de Gás Natural



• A avaliação dos recursos existentes de 
óleo e gás levou Hubbert à conclusão 
de que poderia haver picos de 
produção (“Peak Oil” e “Peak Gas”)

• Porém, eventualmente novos 
recursos podem ser desbloqueados 
devido aos avanços tecnológicos e 
aos novos condicionantes de mercado

• O pico seria então deslocado, e 
também pode haver reorganizações 
internas no ordenamento dos campos 
em ordem crescente de viabilidade

• Cada vez mais, o fator socioambiental 
tem entrado na conta! Precificação de 
carbono em bolsa pode agilizar esta 
tendência, pois se torna econômico

Curva de Hubbert para o Petróleo e o Gás Natural

Fonte: Adaptado de Energy Charter Secretariat, 2007.



• Mundialmente, os mercados buscaram 
monetizar as reservas de óleo e gás maiores 
e mais viáveis (início das curvas de Hubbert) 
em contratos de longo prazo

• Variações puderam ser encaixadas em 
contratos de curto prazo, contando também 
com a possibilidade de desmembramento 
dos contratos de longo prazo, ou revendas

• Com o surgimento das câmaras de 
comercialização (físicas ou virtuais) e a troca 
de informações cada vez mais rápida, as 
transações spot e forward ganham espaço

• O mercado futuro permite uma maior 
previsibilidade, e também a precificação da 
expectativa (e não só do lastro físico), além 
do estabelecimento de hedges

Evolução da Competição nos Mercados

Fonte: Adaptado de Energy Charter Secretariat, 2007.





Empacotamento Produção Estocagem GNL
Importações 
por gasoduto

Áustria X X X
Bélgica X X X X
Dinamarca X X X
França X X X
Finlândia X X
Alemanha X X X X
Grécia X X
Irlanda X X
Itália X X
Luxemburgo X
Holanda X X X X
Portugal X X X
Espanha X X X
Suécia X X X
Reino Unido X X X X

O papel da Flexibilidade e da Realocação

Fonte: adaptado de Keyaerts (2012).

Balanceamento ex-ante:

• Os comercializadores e 
consumidores se preparam 
estabelecendo contratos flexíveis 
para compensar variações.

Balanceamento ex-post:

• Os operadores do transporte e da 
distribuição buscam contratos 
flexíveis para compensar as 
variações dos usuários.

O preço da flexibilidade deve 
desencorajar o desbalanceamento 
proposital, porém não ser um 
empecilho para a entrada de novos 
agentes no mercado.



• Hubs Físicos (ex: Henry Hub) geralmente possuem 
suas instalações fisicamente concentradas em um 
local geográfico, recebendo e entregando gás

• Hubs Virtuais (ex: NBP) geralmente possuem suas 
instalações mais pulverizadas, conectadas pela 
infraestrutura, com entradas e saídas ao longo

• O agente administrador do hub pode ser 
estabelecido de forma voluntária ou definido por 
regulação; requer confiança dos agentes

• Com o tempo, surgem agentes que atuam 
exclusivamente com relatoria de preços; não 
podem ter interesse no mercado, sendo isentas

• É importante a consolidação e publicação das 
informações de volumes, preços, capacidades, etc

Os hubs de Comercialização 
de Gás Natural



A Experiência Internacional e a 
Formação de Preços de Gás Natural



Precificação para a produção doméstica Precificação para cargas de GNL Precificação da importação via gasodutos

Contratos regulados ainda com grande 
participação no Oriente Médio e América 
Latina, porém reduzindo a participação

Contratos de longo prazo negociados com 
base em indexação ao óleo ainda apresentam 
percentual considerável

Contratação com indexação ao óleo tem tido 
cada vez menos espaço nas importações via 
gasodutos

Indexação ao gás natural cada vez mais 
importante para os contratos regulados

Com a finalização destes contratos, ganham 
espaço os contratos indexados ao gás

A maior parte dos contratos já é negociada 
com base em hubs de gás

Aumento marginal na participação dos 
contratos negociados indexados a óleo

Maior liquidez; apenas ~10% dos novos 
contratos usam indexação óleo-gás

Possível influência da competição com GNL, 
índices escolhidos mantendo competitividade

Formas de Precificação de Gás Natural

Fonte: Adaptado de IGU (2020b) e GIIGNL (2021).



Precificação com base na Sequência de Operações

Parcelas do preço:
• Produção

• Escoamento

• Processamento

• (Liquefação, Frete, Regas)

• Transporte

• Distribuição

• Tributos (geralmente 
cobrados em cada etapa 
e creditados na venda 
seguinte) – fluxo físico

Fonte: elaboração própria EPE.



Precificação com base em Cestas de Gás Natural

Parcelas do preço:
• “Molécula” (deve pagar pelo 

custo do portifólio de ofertas
do agente)

• Transporte

• Distribuição

• Tributos (geralmente 
cobrados em cada etapa e 
creditados na venda 
seguinte) – fluxo contratual

Fonte: elaboração própria EPE.



Precificação com base em hubs de Comercialização

Parcelas do preço:
• Molécula disponibilizada no 

hub ou no ponto de 
referência contratual

• Transporte do hub ou do 
ponto de referência 
contratual até o Ponto de 
Entrega

• Distribuição

• Tributos (geralmente 
cobrados em cada etapa e 
creditados na venda 
seguinte) – fluxo contratual

Fonte: elaboração própria EPE.



Principais indicadores 
elencados pela Oxford:

• Nº de participantes ativos

• Nº de produtos negociados

• Volumes Negociados

• Índice de negociabilidade

• Churn Rate (“rotatividade”)

Nota calculada pela Oxford para 
o TTF ultrapassou a do NBP nos 
últimos anos

Maturidade e Liquidez dos hubs



Novos hubs anunciados:

• Egito

• Grécia

• Eslováquia

• Hungria

Henry Hub continua ganhando 
importância de forma global, 
enquanto TTF e JKM estão em 
ascensão nos últimos 5 anos

Hubs em estruturação 
e em ascensão 

Volumes totais negociados em hubs – TWh (Fonte: IGU, 2020a)

www.marinetraffic.com -> Tankers

http://www.marinetraffic.com/


CONSIDERAÇÕES
FINAIS



Considerações Finais

Principais questões relacionadas à comercialização

• Contratos de molécula já têm sido assinados com menor prazo; chamadas públicas ainda são pontuais
• Contratação em regime permanente poderá trazer maior dinamização ao setor de gás natural
• Próximos passos: contratos spot, forward e mercado de futuros; surgimento de price reports

Principais questões relacionadas à formação de preços

• O fim da compra de gás de terceiros pela Petrobras incentivará que novos agentes cheguem ao mercado
• Acesso de terceiros às infraestruturas essenciais será essencial para permitir os fluxos de molécula
• Harmonização entre as regulações permitirá maior aproveitamento das vocações de cada estado

• A abertura do mercado de gás natural já tem incentivado o surgimento de novos modelos de negócio

• A entrada de novos agentes traz a necessidade de maior transparência e novos tipos de contratos

• Os modelos e estruturas de contratos tendem a se alinhar, mantendo parâmetros customizáveis

• Os contratos devem ser cada vez mais isonômicos (as condições valem para qualquer agente)



O sucesso da monetização do gás 
natural depende do potencial da 
natureza, do governo e dos 
investidores

Natureza

InvestidorGoverno

SUCESSO
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