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•  Separação das atividades de transporte x concorrenciais 

•  Regras de independência do transportador   

•  Reserva de capacidade por entrada/saída 

•  Tarifas de transporte aprovadas pela ANP 

•  Coordenação dos transportadores 

•  Códigos Comuns de Rede (Network Codes) 

•  Transparência do oferecimento e contratação de serviços 

   

•   Programa de Liberação de Gás (Gas Release) 

• Liberação de Capacidade de Transporte 

Necessita ser flexível o suficiente para permitir que as mudanças 
ocorram e para a adequação do mercado nesse período 

Desenho de 
Mercado 
(depende de 
atos 
normativos) 
 

Política 
(Policy) 

Desenho de Mercado 



Transição da Regulação da IGN: 
Independência do Transportador – Modelos de Separação 

Fonte: Elaboração pela SIM/ANP, com base em World Bank (2016). 

“A maioria das contribuições é favorável à atuação independente do transportador, variando-
se apenas o tipo de modelo sugerido: desde separação completa de propriedade, até o 
operador independente do sistema.” - Gás para Crescer – Análise das contribuições, novembro de 
2016 



A finalidade é a transição para um mercado concorrencial  na 
comercialização de gás natural 

Adoção do Modelo de E/S 

•  O gás pode ser comercializado independentemente da sua 
localização no sistema, ou seja, os carregadores têm a liberdade 
de reservar a capacidade de entrada e saída de forma 
independente 

•   Operação eficiente do sistema de transporte 

•   As tarifas de transporte devem ser estruturadas de maneira a:  

– refletirem o custo da prestação eficiente do serviço 

– serem não-discriminatórias 

– fornecerem sinalização de escassez ao mercado 

O acesso de novos agentes ao sistema de transporte é 
pré-condição para o desenvolvimento de um mercado 
concorrencial de gás natural 



Códigos Comuns de Rede (Network Codes) 

Códigos Comuns de Rede 

• Conjunto de regras elaboradas de forma transparente pelos 
Transportadores e Carregadores com a participação e aprovação 
da ANP 

• Visa garantir o efetivo acesso não-discriminatório entre 
gasodutos de transporte operados por transportadores distintos 
e assegurar o planejamento coordenado dos sistemas de 
transporte de gás natural 



Reserva de capacidade referente 
a todo os trechos dos gasodutos 
referente ao fluxo do gás desde 
o ponto de recebimento até o de 
entrega (não considera swaps 
implícitos e outras otimizações) 

Normalmente, a comercialização 
é feita de forma bilateral para 
entrega ao comprador no city-
gate – consequências: 

• apenas o supridor é 
carregador 

• ênfase em contr. longo prazo 

• comprador tem escolha 
limitada – pouca liquidez do 
mercado 

Ponto a Ponto 

Mudanças para carregadores 

Reserva da capacidade referente à 
injeção (ou retirada) no sistema 
de transporte 

Além da comercialização bilateral 
(para entrega no city-gate), 
compradores e vendedores atuam 
como carregadores 

Carregador que contratou entrada 
pode ter como contraparte na 
comercialização qualquer outro 
carregador do sistema, e vice-
versa 

Ênfase em contr. de curto prazo 

Aumento de escolha de supridores 
e de liquidez 

Entrada / Saída 
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• Área de Mercado  
Delimitação do sistema de 
transporte onde o acesso à 
Capacidade de Transporte nos 
Pontos de Entrada e Saída se 
dá de forma independente, 
com o livre fluxo de gás  

 
• Ponto Virtual de Negociação / 

Hub Virtual 
Referência ao mercado onde 
compradores e vendedores se 
encontram para trocas de gás, 
resultando em um preço de 
mercado  

Áreas de Mercado e PVs 

Três Áreas de Mercado Única Área de Mercado 

A área de mercado possibilita a formação 
de um ponto virtual de negociação 



A ANP regulará a formação de áreas de mercado de capacidade (e 
seus correspondentes pontos virtuais de negociação) no sistema de 
transporte composto por gasodutos interconectados 

As restrições físicas são barreiras para a integração das áreas de 
mercado  

Evento de “Integração de Mercado” 

Integração das Áreas 

Imagem 

Image 



• Resulta uma área de mercado ampliada, dentro da qual 
as interconexões entre as áreas de mercado que estão 
sendo integradas deixam de ser contratáveis 

• Gestor de Área de Mercado coordena as atividades entre 
os transportadores 

• Tarifa de Transporte: 

Regime tarifário no qual cada transportador pode obter 
a sua Receita Máxima Permitida de Transporte 

Recálculo (reponderação) das tarifas de transporte 
aplicáveis aos outros pontos de recebimento e entrega 

• Regime de balanceamento aplicável à área de mercado 
ampliada 

Consequências integração 



Regime tarifário para a Receita Máxima Permitida 

Tarifas e Receitas dos 
Transportadores  

 
Petrobras, “Modelo de Tarifação por 
Entrada e Saída: Faturamento do 
Transporte de Gás Natural ”, 2017 

Transportadora A 

Faturamento: 6 

Receita Regulatória: 8 

Transportadora B 

Faturamento: 6 

Receita Regulatória: 4 
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Sem repasse entre transportadores 



Obrigado! 


