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O gás natural será a principal fonte de energia primária ainda 
neste século – acentuando a futura era dos gases energéticos 
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A era dos gases energéticos – Transição do sistema global de energia 
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Revolução industrial Economia após 
2ª Guerra Mundial 

Economia global 
do século XXI 
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“Gás de 
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Crescimento econômico 
não sustentável 

(Centralizado, Tecnologias de 
capital intensivo) 

2013 

Fontes: análise Strategy&; IEA – Headline Global Energy Data; The Age of Energy Gases - Global Energy Systems Transition (Robert A. Hefner III, GHK Company, 2002)  
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Apesar do crescimento recente, a penetração do gás natural na 
matriz energética brasileira é ainda muito baixa 

Produção de energia primária 
Em MM tep  

Participação do GN no consumo energético 
%, 2015 
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A redução do despacho térmico 
em 2016 - 36% menor que 2015 

no primeiro semestre - deve 
reduzir o participação do GN no 
consumo energético para ~10% 

Exportadores de GN 

Importadores de GN (3) 

O Brasil ainda tem uma penetração baixa do GN em relação à 
outros países com características parecidas 

*Taxa Composta de Crescimento Anual 
1) Geração de termelétricas convencionais (em Mwmédio ). 2) Inclui carvão vapor, carvão metalúrgico, urânio, outras não renováveis e outras renováveis; 3) Alguns países possuem produção significativa de GN, 
porém consomem acima da produção e exigem a importação; 4) Historicamente importador, porém pode se tornar exportar devido ao shale gas 
Fonte: MME – Resenha Energética Brasileira / Balanço Energético Nacional 2015, ONS, Enerdata, análise Strategy&    
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Demanda por Segmento 
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Hidráulica Térmica Convencional Nuclear Eólica

Matriz Elétrica Brasileira 

Fonte: ONS 

Geração de Energia Elétrica por Fonte A matriz elétrica brasileira mudou 

 

 Queda na participação da fonte hídrica: 
 

      94% ---- em 2000 

      76% ----- em 2016 

 
 

 Aumento da geração termoelétrica convencional: 

 

        4% ---- em 2000 

      16% ----- em 2016 

 

 A importância da fonte eólica vem crescendo, 
representando 5,7% da geração em 2016. 
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Infraestrutura de Transporte de 
Gas Natural no Brasil 

Fonte:  Ministério de Minas e Energia 

9.409 Km de 
Gasodutos de 
Transporte 

Oceano Atlântico 

Terminais de GNL Existentes 

Transportadores em Operação: 
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Produção Nacional (Bruta) Março 2017: 101,35 Mm³/dia 

Fonte: Boletim MME 
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O preço da molécula do Gás Natural no Brasil acompanha 
os preços internacionais 

Fontes: ABEGÁS 8 
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HH 

 Brasil 

Fontes: ABEGÁS 9 
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Petrobras está revendo sua atuação no setor de gás e devido a sua dominância 
acaba impactando todo o setor 

Cadeia de valor do gás natural no Brasil 
Presença dos principais 
agentes de mercado Segmentos 
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Supply 

Processamento 

Transporte & 
Armazenagem Terminais de 

Armazenagem  

Gasodutos de Transporte 

Terminais de 
regaseificação 

UPGN 

E&P  
(produção local) 

Gasodutos de 
Escoamento        

Consumidores  

Distribuição 

Consumo 

Inexistente no Brasil 

Outros exploradores em 
sociedade com a Petrobras 

concentram apenas 20%  
da produção de gás 

Escoamento, Processamento, 
 Transporte e Comercialização são  

elos praticamente exclusivos 
da Petrobras 

Gasoduto  
Bolívia-Brasil 

Importação  
de GNL 

Distribuidoras 
em sociedade  

com a Petrobras 

Consumo da Petrobras via UTEs, 
Refinarias, Fafen, etc 

Importação  
da Bolívia 

Rede de Distribuição 

City Gate 

Elos com possíveis mudanças na atuação da Petrobras  

Distribuidoras 
privadas  

Distribuidoras de 
economia mista 

Nota: Consumidores inclui auto-produtores e auto-importadores 

Vetor de Mudança 
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O salto esperado na produção local e alternativas atrativas de importação permitem 
oferta de 171-214 MM m³/dia em 2030 ...  

Oferta 
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... sendo que o gás natural competitivo poderia destravar consumo potencial 
superior a 200 MM m³/dia em 2030 
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Cogeração na Indústria  
Cerâmica 

Em países produtores de cerâmica, como Espanha e Itália, predomina a  
tecnologia da cogeração – que é determinante para tornar o setor 
competitivo local e globalmente. 

 

No Brasil, há registro de apenas duas empresas com sistemas de cogeração 
implantados: a Biancogres, de Serra (ES), e a Pamesa, de Recife (PE). 

 

A indústria cerâmica via úmida é um cliente com extremo potencial para 
cogeração, porque o aproveitamento do ar quente é direto no equipamento 
do processo, sem necessidade de investimento em caldeiras para gerar 
vapor. 

 

Apesar de necessitar de mais gás natural para o processo do que a via seca, 
a possibilidade de cogerar torna a produção cerâmica bastante competitiva. 

13 
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Outros países que evoluíram seu mercado de gás natural  
oferecem lições relevantes para o caso do Brasil  

Mercados em desenvolvimento 
Foco na construção da infraestrutura  

e na criação de mercados 

Mercados em consolidação 
Foco na consolidação do mercado 
e ampliação da base de clientes 

Mercados maduros 
Foco nas inovações, comercialização  

e sofisticação das transações 

     

• Marco regulatório foi fundamental no processo de liberalização do setor, definindo as diretrizes para o aumento competição e 
fortalecimento dos reguladores – os processos de liberalização do setor tiveram a revisão da regulação do setor como passo 
fundamental para aumentar a competição e acesso de terceiros à infraestrutura existente 

• Políticas de governo, reguladores e organismos antitruste tiveram papel crítico no processo de liberalização do setor de gás, 
desenvolvimento e manutenção de um ambiente propício para a concorrência – instituições foram proativas no monitoramento do 
setor, desenvolvimento e aplicação das regulamentações e punições, quando necessário 

• Mecanismos para incentivar a competição do setor no curto prazo foram amplamente utilizadas, especialmente na ampliação da 
oferta de gás e no transporte dutoviário – mecanismos como a limitação da participação de um único player, venda de gás e 
capacidade de transporte pelo incumbente foram importantes para incentivar o início da competição na oferta de gás e para sinalizar 
garantias de competição a outros investidores 

• Tipicamente, a infraestrutura estava minimamente desenvolvida e exigiu apenas investimentos pontuais, focando o processo de 
liberalização na ampliação do mercado e da concorrência – investimentos em infraestrutura já haviam sido depreciados e o foco da 
liberalização foi no aumento da utilização da infraestrutura existente 

Principais lições aprendidas dos casos internacionais na liberalização do setor de gás natural 

Fonte: análises Strategy&   

Futuro? Hoje? 
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Desta forma, no período de transição a coordenação do 
sistema é mantida nas empresas transportadoras 

Modelo setorial e 
regulatório 

Consumo 

Consumo 
(Consumidor Livre) 

Termoelétricas 

Indústrias 

... 

Ministério de Minas e Energia 
ANP (Regulador) Estados 

Residencial 

Comercial 

Indústrias 

Acesso regulado e  
operadores unbundled 

Produção 

UPGN 
Armazenagem 

Transparência na 
ociosidade e acesso 

regulado com condições 
claras e explícitas 

On-shore 

EPE  
(Revisão do Planejamento da Malha) 

Continuidade dos 
leilões  

do pré-sal 

Off-shore 

Estímulo  
a novos 

investimentos 

Terminal de 
regaseificação 

Transporte,  
Coordenação do 

Sistema e Liquidação 
dos Contratos 

Acesso negociado com 
arbitragem pela ANP 

Acesso negociado com 
arbitragem pela ANP 

Importação 

GNL 

Gás Natural via 
gasodutos 

Renovação 
contratos com a 

Bolívia por 
agentes dos 

mercado 

Unbundled 

Suprimento da  
Última Instância 

Comercialização Livre 

Exclusividade na distribuição 
aos consumidores 

Distribuição & 
Comercialização 

Regulada 

Com oferta competitiva e 
variedade de 

consumidores,  
o ambiente de negociação 

deveria progredir para 
uma estrutura mais 

avançada  
com novos agentes 
(ex: trader/broker) 

Gasodutos de 
Escoamento        

Acordos Operativos 

Operadores Individuais 

Op. A Op. B Op. C ... 

Supervisão e 
fiscalização  
da operação 

Acordos para  
Registro e liquidação 

Contratos de 
Carregamento e 

Transporte 

Fluxo Físico Fluxo Contratual 

MODELO DE TRANSIÇÃO 
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A revisão das entraves tributários é fundamental para  a consolidação de um 
sistema eficiente, em especial os entraves para o swap operacional 

Modelo atual Propostas Impacto no 
modelo futuro 

ICMS  
no swap 
operacional 

• Tributação atual considera o fluxo físico do gás natural, 
potencialmente onerando de forma injusta alguns players quando 
comparado ao fluxo contratual (ex.: transações interestaduais podem 
ser tributadas como internas) 

 
• Elaboração de regras específicas para o gás natural no 

Confaz, estabelecendo a separação entre o fluxo 
contratual e físico 

4 

ICMS na 
importação de 
GNL 

• Não é claro a competência tributárias entre os estados que 
recebem o GNL e os que recebem o gás natural após a 
regaseificação 

 

 

• Resolver o conflito de competência tributária por meio de 
alteração da Lei Complementar ou de Convênio (Confaz), 
definindo o Estado pela cobrança 

• Também poderia aplicar a regra do ICMS para bens 
importados de 4% na saída do gás natural 

3 

ICMS do 
transporte de 
GN 

• Atualmente o ICMS relativo ao transporte do GN é recolhido no 
estado de origem, porém alguns estados estão solicitando que uma 
parcela do imposto seja recolhido no destino 

 • Resolução dos conflitos de competência por meio de 
convênio entre os estados 

3 

Importação de 
GN da Bolívia 

• ICMS da importação é recolhido no Mato Grosso do Sul e alguns 
estados de destino estão questionando se o recolhimento 
deveria ser realizar no destino 

• Competência tributária deve ser resolvido por meio 
de convênio entre os estados 

3 

Acúmulo de 
crédito na 
revenda 
interestadual 

• Alíquota do ICMS da importação do GNL é maior que a alíquota 
interestadual e implica em um crédito acumulado, aumentando 
o custo 

• Diferimento ou isenção do ICMS na importação do 
GNL por meio de convênio ou norma interna 

• Alternativamente, equiparar as alíquotas de entrada e 
saída 

2 

Benefícios 
fiscais 

• Não aproveitamento de créditos fiscais dos elos anteriores da 
cadeia nos casos de benefícios fiscais, aumentando a carga 
tributária e reduzindo os benefícios (‘estorno dos créditos”) 

• Prever a manutenção dos créditos nos casos de 
benefício fiscal, por meio de norma interna 

1 

Transporte na 
base de cálculo 

• Não é claro se o valor do transporte deve ser incluído na base 
de cálculo, podendo implicar em multas pelos estados 

• Editar norma interna ou convênio para retirar 
transporte na base de cálculo  

0 
Fonte: Nota técnica Abegás 01/2016  Alta  Baixa Criticidade para o modelo futuro: 

Propostas para o modelo futuro do setor 
Revisão de entraves tributários 
• Resolução de questões tributárias que atualmente impactam o setor, bem como travam o desenvolvimento do modelo futuro, visando 

clareza e equidade nas regras tributárias 

16 
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Consumo 

Consumo 
(Consumidor Livre) 

Termoelétricas 

Indústrias 

... 

Ministério de Minas e Energia 
ANP (Regulador) Estados 

Residencial 

Comercial 

Indústrias 

Fluxo Físico Fluxo Contratual 

Produção 

UPGN 
Armazenagem 

Transparência na 
ociosidade e acesso 

regulado com condições 
claras e explícitas 

On-shore 

Continuidade dos 
leilões  

do pré-sal 

Off-shore 

Estímulo  
a novos 

investimentos 

Terminal de 
regaseificação 

Acesso negociado com 
arbitragem pela ANP 

Acesso negociado com 
arbitragem pela ANP 

Importação 

GNL 

Gás Natural via 
gasodutos 

Renovação 
contratos com a 

Bolívia por 
agentes dos 

mercado 

Unbundled 

Comercialização Livre 

Exclusividade na distribuição 
aos consumidores 

Distribuição & 
Comercialização 

Regulada 

Gasodutos de 
Escoamento        

Supervisão e 
fiscalização  
da operação 

Ambiente de Negociação 

Registro e liquidação 

Contratos de Carregamento e 
Transporte 

Coordenação do 
Sistema 

Suprimento da  
Última Instância 

Acordos de Mercado 

Entidade Independente 

Com oferta competitiva e 
variedade de 

consumidores,  
o ambiente de negociação 

deveria progredir para 
uma estrutura mais 

avançada  
com novos agentes 
(ex: trader/broker) 

Acesso regulado e  
operadores unbundled 

Transporte 

Operadores Individuais 

Op. A Op. B Op. C ... 

EPE  
(Revisão do Planejamento da Malha) 

Já no modelo setorial futuro, a coordenação migrará para 
entidade independente governada pelos agentes do mercado 

Modelo setorial e 
regulatório 

MODELO FUTURO 
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Gasoduto Bolívia-Brasil 

Fonte: TBG 

A área atendida pelo GASBOL 
representa aproximadamente:  
 
50% do PIB brasileiro  
 
Abarca as 7 Distribuidoras dos 
Estados de MS, SP, PR, SC e RS, 
com: 
 
• 1,2 milhões de consumidores 
residenciais 
• 18 mil consumidores comerciais 
• 2 mil consumidores industriais 
• 590 Estações de Serviço (GNV) 
• 4 Usinas Termoelétricas 
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Contratos de Transporte Vigentes 
com a TBG (GASBOL/Brasil) 

2000 2001 2003 ... 2010 2015 2016 ... 2019 2020 2021 ... 2030 2039 2041 

TCQ – 18,08 MMm3/d 

TCO –  6 MMm3/d 

TCX –  6 MMm3/d 

CPAC –  5 MMm3/d 

Caducidade da 
Autorização 

de Operação* 

Transportadora: Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. - TBG 
Carregador:  Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras 

* Prorrogáveis por mais 30 anos (gasodutos internacionais – Art. 26) 
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Obrigado! 


