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O setor de gás natural e seu novo marco legal

1. INTRODUÇÃO

O consumo de gás natural vem apresentando altas taxas de

crescimento no Brasil e no mundo em razão das reservas existentes, da diminuição da oferta

de outros energéticos e do crescente desafio frente à preservação ambiental. Esse crescimento

é observado nos setores de geração de energia elétrica, industrial, veicular, residencial e

comercial.

No Brasil, em geral, o gás natural é obtido a partir das mesmas jazidas

onde o petróleo é produzido, por isso é chamado de gás associado. As reservas provadas no

Brasil, não considerando as recentes descobertas da província do Pré-Sal, são de cerca de 230

bilhões de metros cúbicos. Cerca de 48% dessas reservas estão localizadas no estado do Rio de

Janeiro, 20% no Amazonas, 9,6% na Bahia e 8% no Rio Grande do Norte.

Computando-se as importações de gás natural, principalmente da

Bolívia, em 2008, a oferta total ao mercado brasileiro foi de 58 milhões de metros cúbicos por

dia. A demanda de gás natural prevista para 2017 é de 150 milhões de metros cúbicos por dia.

Do ponto de vista ambiental, o gás natural apresenta vantagens, pois

sua combustão apresenta baixos índices de emissão de poluentes, se comparada a de outros

combustíveis fósseis. Em relação ao óleo combustível, o produto tem se mostrado cada vez

mais competitivo nos setores industrial e de transporte.

Sob o argumento de que o setor de gás natural apresenta

características muito específicas, o Congresso Nacional e o Poder Executivo Federal

discutiram e aprovaram um novo marco legal. No dia 4 de março de 2009, foi sancionada a

Lei nº 11.909, conhecida como Lei do Gás. Não obstante as controvérsias sobre a necessidade

ou não de legislação específica, grande parte da indústria espera que essa Lei estimule a

realização de investimentos, principalmente para o aumento da infraestrutura de transporte.

Este trabalho tem o objetivo de mostrar as perspectivas e o

panorama do setor, além de trazer informações acerca desse novo marco legal.

2. PERSPECTIVAS E PANORAMA DO SETOR

A oferta de gás natural no Brasil vai depender do crescimento da

produção nacional, das importações via gasodutos e via gás natural liquefeito (GNL).
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O crescimento da produção dos campos descobertos  depende dos

cronogramas de implantação dos novos projetos, notadamente os projetos de grande impacto,

como os campos das novas áreas nos Estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo.

A oferta de gás importado via gasodutos refere-se à importação de

gás da Bolívia e, eventualmente, da Argentina para o atendimento da termelétrica de

Uruguaiana-RS. Já a oferta de GNL pode aumentar com a implantação dos projetos no Ceará

e no Rio de Janeiro.

2.1 Investimentos da Petrobrás

A área de Gás e Energia da Petrobrás prevê investimentos de US$

10,6 bilhões no Plano de Negócios 2009-2013. O volume é 70% superior ao previsto no plano

de negócios anterior.

Do total previsto, US$ 8,2 bilhões serão destinados à conclusão de

obras de expansão das malhas de gasodutos Sudeste e Nordeste e à construção de novos

terminais de GNL. Um total de US$ 2,4 bilhões será investido na conclusão de usinas

termelétricas e pequenas centrais hidrelétricas (PCHs), e na participação em novos negócios

em energia elétrica, incluindo usinas eólicas.

A Petrobrás tem como meta atender uma demanda de 135 milhões

de metros cúbicos por dia em 2013. Este volume deverá ser distribuído da seguinte forma:

- 49 milhões para o mercado termelétrico;

- 41 milhões para o mercado industrial; e

- 45 milhões para outro usos (veicular, residencial, comercial e

consumo interno da área de Abastecimento).

Para atender a demanda projetada para 2013, a meta da Petrobrás é

ofertar 73 milhões de metros cúbicos por dia a partir da produção nacional, manter a

importação de 30 milhões de metros cúbicos por dia da Bolívia e complementar a oferta com

32 milhões de metros cúbicos por dia por meio do GNL.

A malha de gasodutos passou de 5.451 km de extensão, em 2003,

para 6.933 km, em 2008. Até 2010, atingirá 9.228 km de extensão. O parque de geração de

energia elétrica, que encerrou 2008 com 5.899 MW de capacidade instalada, terá 7.135 MW,

em 2010.

Entre os novos projetos na área de gás natural, o destaque é a

construção de novos terminais de GNL, devendo o terceiro, com capacidade de 14 milhões de

metros cúbicos por dia, estar operando até 2013 e o quarto terminal imediatamente após.
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Outros projetos a serem desenvolvidos são a unidade de liquefação

flutuante, denominado GNL embarcado, apontado como uma opção logística para o

escoamento do gás da província do Pré-Sal, destinando sua produção aos terminais de

regaseificação instalados na costa brasileira e até para exportação nos períodos em que a

demanda termelétrica estiver reduzida ou o mercado interno.

Na carteira de projetos em andamento, o Plano de Negócios 2009-

2013 contempla a conclusão de 10 obras de gasodutos (2.543 km de extensão), a instalação de

novas estações de compressão e pontos de entrega, e a ampliação da capacidade do gasoduto

Bolívia-Brasil (Gasbol) entre São Paulo e Paraná, por meio de novas estações de compressão.

Os investimentos previstos nestes projetos são de US$ 4,52 bilhões.

Entre os principais projetos em andamento está o terceiro e último

trecho do Gasoduto Sudeste-Nordeste (Gasene), o Cacimbas (ES) – Catu (BA), com 946 km

de extensão. A obra já conta com 53% da construção e montagem concluída e deve ser

finalizada no primeiro semestre de 2010. O empreendimento permitirá a interligação das

malhas das duas regiões.

2.2 Importações da Bolívia

Em março de 1992, os Ministérios de Minas e Energia do Brasil e da

Bolívia, estabeleceram que a compra e venda do gás boliviano era uma decisão política

prioritária para o processo de integração e crescimento dos dois países. Em março desse ano,

definiu-se o traçado do gasoduto, que ligaria a Bolívia ao Brasil, passando por Puerto Suárez e

Corumbá.

 Ainda em 1992, Brasil e Bolívia assinaram um Acordo Parcial sobre a

Promoção de Comércio que isentava a compra e venda de gás de gravames à importação e à

exportação, assim como de quaisquer outras restrições não tarifárias. O contrato definitivo de

Compra e Venda de Gás Natural, entre a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás e YPFB, foi,

finalmente, firmado em 16 de agosto de 1996.

O volume máximo que é exportado pela Bolívia por meio do

contrato de fornecimento de gás é de 30,08 milhões de metros cúbico por dia, conforme

mostrado na Tabela 2.1. Essa tabela indica os volumes contratados, por 20 anos, referente ao

período de 1999 a 2019.
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Tabela 2.1 - Condições do Contrato de Fornecimento de Gás

Período 1999 2000 2001 2002 2003 2004 - 2019

Volume contratado (MMm³/dia) 2,2 9,1 13,3 20,4 - 24,6 (*) 24,6 - 30,08 (*) 30,08

Take or Pay (**) 0% 60% 65% 70% 75% 80%

(*) Os valores à esquerda correspondem aos volumes determinados originalmente no contrato de compra e
venda, enquanto que os valores da direita são os volumes renegociados, em agosto de 2001.
(**) Volume mínimo, segundo o contrato, que o comprador está obrigado a comprar e que proporciona ao
vendedor o direito de exigir o pagamento, quer se realize efetivamente a compra ou não.
Fonte: Vice-ministério de Hidrocarbonetos da Bolívia. Ano 2003.

O Gasoduto Bolívia-Brasil tem aproximadamente 3.150 km de

extensão, sendo 557 km do lado boliviano e 2.593 km em solo brasileiro. Inicia-se em Rio

Grande, na Bolívia, com 32" de diâmetro, alcança a fronteira com o Brasil no Mato Grosso do

Sul, cidade de Corumbá, e segue, com o mesmo diâmetro, até Campinas. O trecho de

Corumbá à Campinas tem aproximadamente 1.258 km.

Em Campinas, divide-se em dois ramais principais com diâmetro de

24". O primeiro, de 155 Km, vai até Guararema, onde se interliga com o sistema de dutos da

Petrobrás (São Paulo - Rio de Janeiro - Belo Horizonte). O segundo, com extensão de

1.180km, segue até Porto Alegre. A capacidade máxima do gasoduto é de 30 milhões de

metros cúbicos por dia. O investimento total para a construção desse gasoduto foi de cerca

US$2 bilhões, sendo US$1,7 bilhão no Brasil.

2.3 Gás natural liquefeito (GNL)

Desde o segundo semestre de 2008, a Petrobrás importa GNL. A

diferença do GNL para o gás natural é que o primeiro, comprimido e transformado em

líquido, é mais fácil de transportar e armazenar.

Antes do transporte por gasodutos, o GNL é vaporizado para,

depois, receber o mesmo tratamento dado ao gás natural convencional. É importante registrar

que os carregamentos de GNL permitem flexibilizar o atendimento das termelétricas.

A Petrobrás conta com dois terminais de regaseificação localizados na

Baía de Guanabara (Rio de Janeiro), com capacidade para regaseificar 14 milhões de metros

cúbicos por dia, e em Pecém (Ceará), cuja capacidade é de 7 milhões de metros cúbicos por

dia. O armazenamento e a regaseificação são feitas a bordo de duas embarcações: Golar

Winter e Golar Spirit.
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2.4 Participação na matriz energética

Em 2007, o gás natural respondeu por 9,2% do consumo  energético

brasileiro. Em 2008, a participação na matriz energética subiu para 10,2%. A participação

dessa fonte de energia também cresce no setor de energia elétrica. Em 2004, a participação do

gás natural nesse setor foi de 4%; em 2008, passou para 6%.

A crise econômica mundial e os bons índices pluviométricos

favoreceram retrações de consumo nos últimos meses de 2008 e no início de 2009. Com o

reaquecimento do mercado e as secas na Região Sul, restringindo a quantidade de água nos

reservatórios das hidrelétricas, a tendência é de expansão do consumo.

3. NOVO MARCO LEGAL

A Lei nº 11.909, de 4 de março de 2009, visa a suprir antiga demanda

dos agentes do setor, assim como estabelecer as atribuições da Agência Nacional do Petróleo,

Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e do Ministério de Minas e Energia (MME). Dadas as

peculiaridades do gás natural quando comparado ao petróleo, é razoável a existência de uma

regulação setorial, em complemento à Lei do Petróleo.

3.1 Transporte

A construção de gasodutos de transporte considerados de interesse

geral depende da concessão da atividade, mediante licitação pública com critério de seleção

baseado na menor receita anual ou no maior pagamento pelo uso do bem público, quando se

tratar de nova concessão. O regime de autorização aplicar-se-á aos gasodutos de transporte

que envolvam acordos internacionais.

Os contratos de concessão terão um prazo de 30 anos, podendo ser

prorrogados por igual período. Esse prazo também se aplica às autorizações já em vigor,

contado a partir da data de publicação da Lei nº 11.909/2009 ou da data da outorga da

autorização, no caso de empreendimentos cujo licenciamento ambiental estava em curso na

data da entrada em vigor dessa Lei.

Cabe ao MME, ouvida a ANP, fixar o período de exclusividade que

terão os carregadores iniciais para exploração da capacidade contratada dos novos gasodutos

de transporte. Esses carregadores são aqueles cuja contratação de capacidade de transporte

tenha viabilizado ou contribuído para viabilizar a construção do gasoduto.

O período de exclusividade para o caso de autorizações já em vigor é

de 10 anos, contados do início da operação comercial, bem como para os empreendimentos

cujo licenciamento ambiental esteja em curso na data da sua entrada em vigor.



Paulo César Ribeiro Lima 8

O setor de gás natural e seu novo marco legal Nota Técnica

As tarifas de transporte a serem pagas pelos carregadores serão

estabelecidas pela ANP, aplicando-se à tarifa máxima fixada no processo de chamada pública

o mesmo fator correspondente à razão entre a receita anual estabelecida no processo

licitatório e a receita anual máxima definida no edital de licitação. Quanto às autorizações

existentes na data da promulgação da Lei nº 11.909/2009, ficam preservadas as tarifas de

transporte e os critérios de revisão já definidos.

A chamada pública para contratação de capacidade, que tem como

objetivo identificar os potenciais carregadores e dimensionar a demanda efetiva, deve ser

conduzida pela ANP. Para a compra da capacidade solicitada, os carregadores estarão sujeitos

à assinatura de termo de compromisso irrevogável e irretratável com a ANP.

Quanto ao acesso de terceiros, respeitar-se-á a exclusividade do

carregador, tendo sido estabelecidas as seguintes modalidades de contratação de serviço de

transporte:

- firme, em capacidade disponível;

- interruptível, em capacidade ociosa; e

- extraordinário, em capacidade disponível.

A cessão de capacidade, por sua vez, é definida como a transferência,

no todo ou em parte, do direito de utilização da capacidade contratada sob a modalidade

firme.

Destaque-se, por fim, que cabe ao MME:

- propor, por iniciativa própria ou por provocação de terceiros, os

gasodutos de transporte que deverão ser construídos ou

ampliados;

- estabelecer as diretrizes para o processo de contratação de

capacidade de transporte;

- definir o regime de concessão ou autorização.

3.2 Importação e Exportação

As atividades de importação e exportação de gás natural dependerão

de autorização do MME e devem ser exercidas com observância às diretrizes do Conselho

Nacional de Políticas Energéticas (CNPE), em particular as relacionadas com o cumprimento

do disposto no artigo 4º da Lei nº 8.176, de 8 de fevereiro de 1991, que institui o Sistema

Nacional de Estoques de Combustíveis.
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3.3 Estocagem e Acondicionamento

A atividade de estocagem está sujeita aos regimes de concessão,

precedida de licitação, ou autorização. O regime de concessão de uso deve ser aplicável à

estocagem de gás natural em reservatórios de hidrocarbonetos devolvidos à União e em outras

formações geológicas não produtoras de hidrocarbonetos, devendo a licitação ocorrer sob a

modalidade de concorrência.

Cabe ao MME, ouvida a ANP, fixar o período de exclusividade que

terão os agentes cuja contratação de capacidade de estocagem tenha viabilizado ou contribuído

para viabilizar a implementação de instalação de estocagem. A Lei do Gás dispõe que o gás

natural importado ou extraído, e armazenado em formações geológicas naturais não constitui

propriedade da União.

Dependerão de autorização da ANP a realização das atividades de

pesquisas exploratórias não exclusivas necessárias à confirmação da adequação das áreas com

potencial de estocagem, bem como a estocagem em reservatórios artificiais.

Também está sujeita à autorização a atividade de acondicionamento

de gás natural entendida como o confinamento de gás natural na forma gasosa, líquida ou

sólida para o seu transporte ou consumo.

Destaque-se, por fim, que a ANP deve regular o exercício da

atividade de acondicionamento para transporte e comercialização ao consumidor final por

meios alternativos ao dutoviário, bem como articular-se-á com outras agências para adequar a

regulação do transporte por tais meios.

3.4 Transferência, Escoamento, Processamento, Tratamento, Liquefação e Regaseificação

A construção, ampliação de capacidade e operação de unidades de

processamento ou tratamento de gás natural está sujeita a autorização da ANP. Isso também

se aplica à construção e operação de unidades de liquefação e regaseificação de gás natural,

bem como gasodutos de transferência e escoamento da produção, não integrantes de

concessão de exploração e produção de petróleo e gás natural.

O livre acesso a terceiros não se aplica aos gasodutos de escoamento

da produção, às instalações de tratamento ou processamento de gás natural, assim como aos

terminais de liquefação e regaseificação.

Com relação às instalações de GNL, a ausência do livre acesso serve

como estímulo à construção, implantação e operações dessas instalações, que têm sido

consideradas muito importantes para a segurança de abastecimento do mercado.
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3.5 Distribuição e Comercialização

Todos os contratos de compra e venda de gás devem ser registrados

na ANP. No entanto, é importante destacar o disposto na Constituição Federal quanto à

exploração, diretamente, ou mediante concessão, dos serviços locais de gás canalizado, pelos

Estados.

O novo marco legal criou as figuras do consumidor livre, do

autoprodutor e do auto-importador, que poderão construir e implantar, diretamente,

instalações e dutos para o seu uso específico, caso suas necessidades de movimentação de gás

natural não possam ser atendidas pela distribuidora estadual.

É importante ressaltar que, em qualquer caso, a operação e

manutenção das instalações e dutos deve, necessariamente, ficar a cargo da distribuidora

estadual. As tarifas de operação e manutenção das instalações e dutos serão estabelecidas pelo

órgão regulador estadual em observância aos princípios da razoabilidade, transparência,

publicidade e às especificidades de cada instalação.

Fica assegurada a manutenção dos atuais regimes de consumo de gás

natural em unidades de produção de fertilizantes e instalações de refino de petróleo nacional

ou importado, bem como de exploração dos gasodutos que realizem o suprimento de gás

natural em tais instalações já existentes.

3.6 Plano de contingência

Em situações caracterizadas como de contingência no suprimento de

gás natural, mediante proposição do CNPE e decreto do Presidente da República, as

obrigações de fornecimento de gás, em atividades da esfera de competência da União, e de

prestação de serviço de transporte, objeto de contratos celebrados entre as partes, poderão ser

suspensas, em conformidade com diretrizes e políticas contidas em Plano de Contingência.

Contingência é a incapacidade temporária, real ou potencial, de

atendimento integral da demanda de gás natural fornecido em base firme decorrente de fato

superveniente imprevisto e involuntário, em atividades da esfera de competência da União,

que acarrete impacto significativo no abastecimento do mercado de gás natural.

3.7 Exploração, desenvolvimento e produção

As atividades de exploração, desenvolvimento e produção de gás

natural continuarão sujeitas a contratos de concessão precedidos de licitação promovida pela

ANP, conforme o disposto no artigo 23 da Lei nº 9.478/1997.
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3.8 Indenização

Os bens destinados à exploração da atividade de transporte e

considerados vinculados à concessão ou à autorização serão incorporados ao patrimônio da

União, mediante declaração de utilidade pública e justa e prévia indenização em dinheiro,

ficando sob a administração do poder concedente após a extinção ou término da concessão ou

da autorização, conforme o caso. Essa incorporação de bens também se aplica às instalações já

existentes e em processo de licenciamento ambiental na data de publicação da Lei nº

11.909/2009.

3.9 Parceria Público Privada

Foi estabelecido que o MME pode determinar a utilização do

instrumento de Parceria Público Privada de que trata a Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de

2004, para viabilizar a construção de gasoduto de transporte proposto por sua própria

iniciativa e considerado de relevante interesse público, bem como para viabilizar projeto em

que a capacidade de um gasoduto deva ser superior àquela identificada na chamada pública.

3.10 Arbitragem

As empresas titulares de concessão ou autorização ficam autorizadas

a aderir ao mecanismo e à convenção de arbitragem. Os contratos de comercialização de gás

natural deverão conter cláusula para resolução de eventuais divergências, podendo, inclusive,

prever a convenção de arbitragem, nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996.

3.11 Especificidade dos regimes

É importante destacar que os regimes de concessões e autorizações a

que estão sujeitas as atividades da indústria do gás natural não devem ser confundidos com os

regimes de concessões, permissões e autorizações para serviços públicos regulados pela Lei de

Concessões de Serviços Públicos, como expressamente disposto na própria Lei do Gás.

Enquanto o marco regulatório do gás natural diz respeito ao artigo

177 da Constituição Federal, a Lei de Concessões de Serviços Públicos diz respeito à prestação

de serviços públicos, prevista no artigo 175.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A oferta total de gás natural ao mercado brasileiro, em 2008, foi de 58

milhões de metros cúbicos por dia. Essa oferta inclui ass importações da Bolívia. A demanda

prevista para 2017 é de 150 milhões de metros cúbicos por dia.
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A Petrobrás tem como meta atender uma demanda de 135 milhões

de metros cúbicos por dia em 2013. Para isso, a Petrobrás deve ofertar 73 milhões de metros

cúbicos por dia a partir da produção nacional, manter a importação de 30 milhões de metros

cúbicos por dia da Bolívia e complementar a oferta com 32 milhões de metros cúbicos por dia

via GNL.

Nesse cenário de crescimento de oferta e de demanda, foi

promulgada a Lei n.º 11.909, de 4 de março de 2009, que estabeleceu um novo marco legal

para o setor de gás natural no Brasil. Essa Lei estabelece a possibilidade de o MME, por

iniciativa própria ou de terceiros, propor a construção ou ampliação da infraestrutura de

transporte. Dispõe, também, sobre os processos de tratamento, processamento, estocagem,

liquefação, regaseificação e comercialização.

A atividade de transporte de gás natural por meio de gasodutos de

transporte de interesse geral será desempenhada sob o regime de concessão. As concessões

serão precedidas de licitação pública, organizada pela ANP sob o critério de menor receita

anual do transportador. O prazo de vigência dos contratos será de 30 anos, renovável por

igual período. A nova lei prevê, também, um regime de autorização, aplicável somente aos

gasodutos de transporte decorrentes de acordos internacionais.

A Lei nº 11.909/2009 também disciplina o livre acesso de terceiros

aos gasodutos de transporte, mediante processo de chamada pública para contratação de

capacidade. A nova lei prevê, ainda, a possibilidade de projetos de transporte de gás serem

viabilizados por meio de Parceria Público Privada.
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