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Sobre a Empresa de Pesquisa Energética - EPE

A EPE tem por finalidade prestar
serviços na área de estudos e
pesquisas destinadas a subsidiar o
planejamento do setor energético.

As áreas de estudo da EPE envolvem
energia elétrica, petróleo e seus
derivados, gás natural, carvão mineral,
energia nuclear, energias renováveis e
eficiência energética.

Estabelecida em 2004, a EPE é uma empresa pública federal 
vinculada ao Ministério de Minas e Energia.

A EPE é integrante do CNPE - Conselho
Nacional de Política Energética, com
direito a voto.

A EPE possui escritório central no
Rio de Janeiro/RJ com cerca de
370 funcionários.



Breve Histórico



Novo Mercado de Gás: breve histórico

• Diagnóstico original
• Concentração na Oferta
• Pouca infraestrutura de escoamento da produção
• Necessidade de ampliação dos gasodutos de transporte

• Necessidade de promover: diversificação, desconcentração,  desverticalização e livre 
acesso nas atividades de transporte, processamento e armazenamento de gás natural

• Ações estruturadas de política energética e regulação
• Promoção da concorrência e desverticalização na indústria de Gás Natural e Aumento 

da Oferta de Mercado
• Resolução CNPE 04/2019: Comitê de Promoção da Concorrência do Mercado de Gás 

Natural
• Resolução CNPE 16/2019: diretrizes e aperfeiçoamentos de políticas energéticas 

voltadas à promoção da livre concorrência no mercado de gás natural



Novo Mercado de Gás
e o PL 6.407/2013



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

Novo Mercado de Gás



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.).



Novo Mercado de Gás

Resultados já alcançados

• Promoção da concorrência
• Um terminal privado de GNL em operação no Sergipe
• Dois terminais privados de GNL em construção (RJ, PA)
• Um novo ofertante privado de gás onshore na Bahia
• Regras para acesso de terceiros a escoamento e UPGNs

• 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
• 4 Estados alteraram seus limites de enquadramento como 

Consumidor Livre para 10 mil m³/d (SC, SE, BA, RJ)

• 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)

Confira os 3 relatórios trimestrais de 
acompanhamento já publicados em: 
http://www.mme.gov.br/web/guest/
conselhos-e-comites/cmgn

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


Estrutura da cadeia com o Novo Mercado de Gás

PL 6.407/2013 consolida e amplia os benefícios, reduzindo também a insegurança jurídica



Nova Lei do Gás

Principais Pontos

• 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



Projetos em Construção, 
Autorizados e em Estudo

Nova Lei do Gás

Benefícios esperados

Mais de 10 mil 
empregos diretos 
na etapa de 
operação

Empregos indiretos 
e multiplicação dos 
benefícios dentro 
de cada município

Mais de 20 mil 
empregos diretos 
no pico da etapa de 
construção

A – Rota 3
B – Itaboraí/RJ-Guapimirim/RJ
C – GASFOR II
D – FAFEN Três Lagoas/MS
E – Porto do Açu/RJ-GASCAV
F – Duplicação GASBOL
G – Rota 4
H – Porto de Itaguaí/RJ-GASCAR

I – Escoamento SEAL
J – Porto Sergipe/SE – Catu Pilar
K – São Carlos/SP-Brasília/DF
L - Chimarrão
M – GASUP trecho 2
N – GNL SC
O – GNL SC-GASBOL
P – Gasoduto Pará-Ceará

ARRECADAÇÃO ADICIONAL

Royalties: cerca de R$ 2 bilhões por ano
(distribuídos entre a União, estados e municípios)

ICMS: cerca de R$ 5 bilhões por ano
(divididos entre os estados onde irá ocorrer a venda do gás natural)



PNE 2050
Formação de preços do Gás Natural



Formação de Hubs para Compra e Venda de Molécula
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Formação de Hubs para Compra e Venda de Molécula

Estabelecimento de 
Hubs de Gás Natural

Unificação e otimização das 
áreas de mercado

Interiorização e 
expansão da malha



Mercado com maior liquidez e diversidade de agentes

Surgimento de novos serviços ancilares, 
provedores de flexibilidade e balanceamento.

Negociação em Hubs permite a descoberta de 
preço e aumenta a transparência das transações.

Convivência entre transações e contratos de 
longo/médio/curto prazos, com possibilidade de 
trocas intra-diárias e mercado de futuros.

Longo Prazo

Médio Prazo

Curto Prazo

Intra-day

Futuros

A maior diversidade de agentes aumenta a 
competição e a eficiência no mercado.



Otimização no transporte, distribuição e tributação

Os preços de molécula
se aproximam do custo 
marginal e do break-even

Otimização no uso da infraestrutura 
reduz os custos unitários do 
transporte e distribuição

Maior eficiência tributária 
permite recuperação de 
impostos

Molécula
49%

Transporte
11%

Distribuição
16%

PIS/COFINS, ICMS
24%

Média Brasil em fev/20 
para consumidor industrial 
de 20 mil m³/d

Até 2050:



PNE 2050
O Mercado de Gás Natural



Oferta de Gás Natural

Possibilidade de oferta a partir de fontes não 
convencionais: formações fechadas, folhelho, 
metano de carvão, hidratos de metano.

Ampliação da capacidade de importação de GNL 
para aproveitar cargas flexíveis e preços 
competitivos no mercado global.

Integração com outros países da América do Sul, 
principalmente Argentina e Chile (via Argentina), 
por meio de gasodutos e/ou GNL.

Principais drivers de oferta: Pré-Sal (Campos e 
Santos), Pós-Sal (Sergipe-Alagoas), Terra 
(Recôncavo, Solimões).

Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás. Ciclo 2017-2019: https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-
dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-435/EPE_DPG_ZNMT_2017-2019_18dez2019.pdf

https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-435/EPE_DPG_ZNMT_2017-2019_18dez2019.pdf


Oferta de Gás Natural

Terminais de GNL existentes e em 
estudo podem otimizar os fluxos 
sazonais e as compras de GNL

Novos gasodutos podem prover 
integração e segurança aos países, 
com estabelecimento de anel logístico.



Oferta de Gás Natural

Terminais de GNL existentes e em 
estudo podem otimizar os fluxos 
sazonais e as compras de GNL

Novos gasodutos podem prover 
integração e segurança aos países, 
com estabelecimento de anel logístico.



Demanda de Gás Natural

Setor industrial: substituição de outras fontes 
mais poluentes como OC-ATE e coque

Setor termelétrico: balanceamento entre 
flexibilidade e segurança energética para 
atendimento das intermitências

Polos Gás-Químico podem viabilizar gasodutos 
para regiões próximas à demanda dos produtos

- Amônia e Ureia para Fertilizantes
- Metanol para Biodiesel

Fonte: Petrobras (Fafen-Sergipe)



Soluções tecnológicas para atendimento da demanda

Armazenamento por meio de Estocagem 
Subterrânea de Gás Natural (ESGN) permite 
atendimento seguro a demandas flexíveis

Peak-Shaving e otimização dos fluxos por meio de 
armazenamento de Gás Natural Liquefeito (GNL)

Novas tecnologias de transporte e monetização 
para menores volumes

- Gás Natural Comprimido (GNC)

- Gás Natural Liquefeito (GNL)

- Gas-to-Liquids (GTL)

Fonte: Petrobras (planta de liquefação GasLocal)



PNE 2050
Desafios e Recomendações



Mercado de Gás Natural

2030 – 2040 2040 – 20502020 – 2030
Desafios

Recomendações

Criar um mercado competitivo 
de gás natural e Viabilização da 
expansão da infraestrutura de 
transporte de gás natural

Harmonização das regulações 
estaduais

Integração dos novos modelos 
de mercado de gás e setor 
elétrico

Desenvolver um mercado líquido 
de gás natural com diversidade 
de agentes 

Viabilizar novas soluções tecnológicas no setor de gás natural, bem como articular com autoridades 
competentes o tratamento regulatório e tributário dessas

Trabalhar junto às autoridades estaduais para harmonização e 
aprimoramento contínuos da regulação dos serviços de gás 
canalizado

Compatibilizar as características de estabilidade de produção de 
gás natural e a flexibilidade de geração elétrica para diferentes 
modelos de negócio atuais e futuros

Observação: definição temporal meramente indicativa; as recomendações para os horizontes decenais de 
2020 a 2050 não necessariamente necessitam de todo o prazo de 10 anos para serem implementadas.



Malha de Gasodutos

2030 – 2040 2040 – 20502020 – 2030
Desafios

Recomendações

Barreiras à entrada de novos 
agentes

Definição de regras de acesso a 
infraestruturas essenciais

Complexidade de interação entre 
agentes em um mercado com maior 
quantidade de agentes

Implementar o processo de 
abertura de mercado com 
indução à competição

Promover o acesso de terceiros 
garantido o direito de 
preferência do proprietário

Aperfeiçoar os mecanismos e ajustes no arcabouço regulatório para 
permitir interação eficiente entre compradores e vendedores

Integração energética com 
países da América do Sul

Elevada assimetria de informação e 
disparidade de expectativas

Articular com outros ministérios atuação com vistas à integração energética com países da América do 
Sul

Reduzir assimetria de informação e coordenar expectativas de longo prazo dos agentes

Observação: definição temporal meramente indicativa; as recomendações para os horizontes decenais de 
2020 a 2050 não necessariamente necessitam de todo o prazo de 10 anos para serem implementadas.



CONSIDERAÇÕES 
FINAIS



Panorama do setor de gás natural

Entrada de novos agentes em diversos elos da cadeia
Terminais de GNL e UPGNs já estão sendo previstos por novos agentes

Aumento na produção nacional de petróleo e gás natural
Grandes volumes offshore, numerosos projetos com menores volumes onshore

Investimentos, empregos, arrecadação (federal, estadual, municipal)

Milhares de empregos na construção, empregos especializados na operação

Complementariedade com as fontes renováveis

Térmicas a gás natural para situações de sazonalidade, intermitência e backup

Estamos em um momento de transição no setor de gás natural

Aprimoramentos na integração com indústria e setor elétrico, além da evolução nos
arcabouços estaduais e federal, influenciam fortemente a evolução até 2050



O que mudou com a Covid?

A implementação de novos gasodutos de escoamento e de novas UPGNs dependerá
das decisões estratégicas dos produtores de gás natural quanto à monetização dos
volumes produzidos.

Com os efeitos da Covid-19, é necessário avançar nas reformas para manter os
projetos competitivos no Brasil; muitos deles estão sendo reavaliados frente aos
novos condicionantes de demanda e preço.

Os preços de gás natural no mercado global estão diminuindo, e isto está sendo
repassado aos consumidores nacionais, porém os combustíveis alternativos também
passaram por redução de preços, o que pode apresentar desafios à competitividade.

Produtores podem negociar a construção de infraestruturas conjuntas para aproveitar
economias de escala, ou empresas independentes podem construir tais
infraestruturas e vender serviços de escoamento e/ou processamento aos
produtores. BNDES está prevendo linhas de financiamento.
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