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DESTAQUES
Projeto de Lei dá novo fôlego para o desenvolvimento
do mercado de gás - A ANACE, por meio do Fórum do

Gás, apoia o substitutivo apresentado pelo deputado Silas
Câmara para o Projeto de Lei 6407/13. As propostas
contidas no texto promovem o desenvolvimento do
mercado de gás natural e dos demais setores produtivos
que utilizam o insumo.
O texto do PL traz diversos pontos que já são um
consenso entre agentes envolvidos com o setor de gás
natural e dos que dependem do insumo. Entre os
principais pontos estão o acesso às infraestruturas
essenciais para tratamento e distribuição do gás; a
independência do transporte do combustível; a alteração
do modelo de outorga para as atividades de transporte e
estocagem; o programa de desconcentração do mercado
e a limitação ao self-dealing, que amplia a concorrência
no mercado de gás.
Outro ponto positivo do substitutivo é que o documento
não toca em pontos considerados “polêmicos” e que
ainda precisam ser debatidos com maior profundidade,
para chegar a uma solução equilibrada.
ARSESP aprova cronograma da 3ª Revisão Tarifária
Ordinária da COMGÁS –
A Diretoria da Agência

Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São
Paulo - ARSESP aprovou o cronograma da Terceira Revisão
Tarifária da Companhia de Gás de São Paulo – COMGÁS.
O resultado do Terceiro Processo de Revisão Tarifária será
divulgado até 16 de dezembro de 2019. link
ARSESP aprova cronograma da 4ª Revisão Tarifária
Ordinária da GÁS NATURAL SÃO PAULO SUL S.A.
(NATURGY) - A Diretoria da Agência Reguladora de

Saneamento e Energia do Estado de São Paulo - ARSESP
aprovou o cronograma da Quarta Revisão Tarifária da Gás
Natural São Paulo Sul S.A. (Naturgy).
O resultado da Quarta Revisão Tarifária será divulgado até
30 de maio de 2020. link
Deliberação ARSESP 231 de 26/05/2011 – Publicada em

maio de 2011, a Deliberação 231 estabelece as condições
da prestação do serviço de distribuição de gás canalizado
a usuários livres, autoprodutores e auto-importadores de
gás no Estado de São Paulo.

A Deliberação estabelece que a Concessionária deve
ampliar e expandir a capacidade do seu sistema de
distribuição de gás canalizado até o ponto de entrega,
sempre que o serviço seja técnica e economicamente
viável. Caso seja comprovada a inviabilidade econômica
para expansão, esta poderá ser realizada com a
participação financeira do interessado, referente a
parcela economicamente não viável da obra. link
Consumo de gás no país em doze meses cai 6,5%

Conforme informações da Abegás, o consumo de gás
natural no Brasil, no mês de setembro, chegou a 74,09
milhões de metros cúbicos por dia, registrando queda de
6,5% na comparação anual. Em relação ao mês de agosto,
houve crescimento de 4,7%. No acumulado do ano de
2019, observa-se variação negativa de 0,44%.
O destaque do mês é o consumo automotivo, que
registrou alta de 20,2% na comparação a agosto e de
15,1% em 12 meses, acumulando 4,9% de expansão em
2019.
O desafio para aumento do consumo — especialmente o
industrial — é fazer com que o Novo Mercado de Gás
estabeleça medidas que ajudem a efetivar a concorrência
na oferta. Um exemplo de como o agente dominante
ainda tem o controle do mercado é a chamada pública
realizada por sete distribuidoras do Nordeste. Entre
agosto de 2018 e setembro de 2019, as distribuidoras
receberam 39 propostas de fornecimento de gás.
Somente a Petrobras manteve a oferta e a preços mais
elevados que os vigentes”, avalia.
Leilão A-6 surpreende com o preço das térmicas a gás

O leilão A-6, realizado em 18 de outubro, revelou um
novo nível de competitividade das fontes térmicas e
sinaliza para uma retomada nas contratações de energia
no Brasil a partir do próximo ano, avaliou o secretário de
Planejamento e Desenvolvimento Energético do
Ministério de Minas e Energia, Reive Barros.
No leilão foram contratados 3 projetos totalizando 734
MW médios, ao preço médio de R$ 188,87/MWh. De
acordo com Barros, o preço da fonte térmica foi uma
sinalização de como deverá ser os leilões programados
para 2020, onde existe uma necessidade de substituição
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de 5 GW de térmicas com custos elevados, necessárias
para dar flexibilidade e segurança para o sistema e
permitir a expansão das renováveis.
Entre 2014 e 2018, lembrou Barros, o Brasil gastou R$ 22
bilhões com a geração térmica e se tivesses usinas no
nível de custo verificado no leilão de hoje, o valor teria
sido de R$ 10 bilhões, com reflexos positivos nas tarifas
do consumidor brasileiro.”
(fonte: Boletim Mensal de Acompanhamento da Industria do Gás Natural – MME – ago/19)

OFERTA E DEMANDA
Em 2019, a oferta de gás natural ao mercado nacional
está composta por cerca de 65% de produção nacional e
35% de importações, sendo 22% de origem boliviana
(GASBOL) e 13% de importação de gás natural liquefeito –
GNL de origem diversificada (Estados Unidos, Noruega,
alguns países do caribe e África).

As principais variações observadas em 2019, em relação
ao ano anterior, estão ligadas às reduções de 6% do
segmento industrial e 15% no consumo de gás para as
termelétricas.

PREÇOS DE GAS NATURAL - Brasil
A tarifa de gás natural ao consumidor final é composta
por três parcelas: molécula, transporte e distribuição.
Distribuição e Transporte: Por terem característica de
monopólios naturais, a parcela referente à distribuição é
definida pelas agências reguladoras estaduais, enquanto
os gasodutos de transporte são definidos pela ANP.

(fonte: Boletim Mensal de Acompanhamento da Industria do Gás Natural – MME – ago/19)

Em relação ao ano anterior, observa-se redução de cerca
de 10% da oferta nacional passando de 80 MM m3/dia
para 73 MM m3/dia. A oferta nacional líquida1 permanece
em linha com 2018, no entanto observa-se um
decréscimo de 30% na parcela boliviana, enquanto a
importação de GNL aumentou 33%.
Pelo lado da demanda, o consumo industrial e a parcela
destinada à geração de energia elétrica representam
quase 85% do total. O segmento automotivo é
responsável por cerca de 8%, enquanto os demais
segmentos (cogeração, residencial, comercial e outros)
juntos somam apenas 7%.

Fonte: Boletim Mensal de Acompanhamento da Industria do Gás Natural – MME – ago/19

1

Oferta Nacional Líquida: Produção bruta - [reinjeção; perdas; consumo na
exploração, unidades e processamento e transporte]
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Molécula: Os preços estão indexados às cotações de óleo
combustível internacional, concorrente natural para as
indústrias. Como as cotações são em dólar, os preços
nacionais também guardam relação direta com o câmbio.
O gráfico a seguir apresenta o histórico do preço médio
de gás natural praticado entre a Petrobras e
distribuidoras, isento de tributos e encargos.
Preços ao consumidor final
A seguir são apresentadas as médias de preços praticados
pelas distribuidoras para os segmentos industrial,
residencial, comercial e automotivo.
Segmento

Faixa de
Consumo

Preço
R$/m³

Preço
US$/MMBtu

2.000

2,6976

17,5474

Industrial [m³/dia]

20.000

2,3963

15,5876

50.000

2,3156

15,0627

Comercial [m³/mês]

800

3,8795

30,9236

Residencial [m³/mês]

12

4,7539

25,2358

Automotivo

Faixa única

2,4119

15,6889

Preços ao consumidor final, com tributos – Agosto – câmbio [R$/US$]: 4,02

Infraestrutura
A EPE publicou o Plano Indicativo de Gasodutos de
Transporte - PIG, que substituiu o antigo Plano Decenal
de Expansão da Malha de Transporte Dutoviário – PEMAT
(EPE, 2014), que analisa e propõe ampliações à malha de
gasodutos de transporte existente e conectar ofertas e
demandas potenciais de gás natural. O plano foi
elaborado considerando as diretrizes estabelecidas pelo
Novo Mercado de Gás e considerou contribuições
recebidas de diferentes stakeholders do mercado de gás
natural.
O país conta com uma malha de gasodutos de transporte
que totaliza 9.409 km, aos quais devem ser adicionados,
nos próximos anos, 83 km que estão em construção
(trecho Horizonte/CE – Caucaia/CE do GASFOR II).
Foram estudados pelo PIG, 11 projetos potenciais. Sua
implementação futura dependerá do equacionamento de
diversos fatores por parte dos agentes interessados em
cada empreendimento, como: a assinatura de contratos
de oferta

de gás; a assinatura de contratos de demanda de gás; o
estabelecimento de acordos para interconexão com os
gasodutos existentes; a realização de chamada pública
para alocação de capacidade; o detalhamento dos
estudos socioambientais e de engenharia; entre outros.

Para os projetos autorizados (A, B e C) a indústria de
fertilizantes nitrogenados e metanol representa uma
demanda potencial capaz de ancorar o desenvolvimento
dos projetos. Para os demais projetos (D a K), os estudos
iniciais indicam um potencial de redução das tarifas de
transporte, além de conectar novas ofertas de gás natural
à malha existente e ampliar as opções de conexão para
compra ou venda. A EPE indica ainda que alguns projetos
concorrem entre si ou com pontos de oferta já existentes.
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