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Desdobramentos da Lei do Gás 

RESUMO: Esta Nota Técnica trata da Lei nº 11.909, de 4 de março de 2009, a chamada Lei do 

Gás, e de seus dispositivos que carecem de regulamentação, bem como de possíveis 

desdobramentos do referido diploma legal . 

 

PALAVRAS CHAVE: gás natural – marco legal – transporte – regime de concessão – 

livre acesso 

 

1. INTRODUÇÃO 

A Lei nº 11.909, de 4 de março de 2009, dispõe sobre as atividades de 

transporte de gás natural por meio de condutos e da importação e exportação de gás natural, bem 

como sobre as atividades de tratamento, processamento, estocagem, liquefação regaseificação e 

comercialização de gás natural. Muitos de seus dispositivos não são autoaplicáveis, carecendo de 

regulamentação. Para levar a cabo o trabalho de regulamentação do mencionado diploma legal, o 

Ministério de Minas e Energia – MME vem mantendo tratativas com os agentes econômicos da 

indústria do gás natural com vistas à definição de minuta de decreto a ser submetida à 

consideração do Senhor Presidente da República. 

2. O MARCO LEGAL DO SETOR DE GÁS NATURAL 

O art. 177 da Constituição federal estabelece que constituem monopólio 

da União: “I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos 

fluidos; II- a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro; III - a importação e exportação dos 

produtos e derivados básicos resultantes das atividades previstas nos incisos anteriores; IV- o 

transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo 

no País, bem assim o transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e 

gás natural de qualquer origem;” (grifo nosso). 

O referido dispositivo foi regulamentado pela Lei nº 9.478, de 6 de 

agosto de 1997, a denominada Lei do Petróleo. A mencionada lei a par de ter instituído o 

Conselho Nacional de Política Energética – CNPE e a Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis – ANP1, dispôs sobre as seguintes questões afetas ao gás natural: 

exploração e produção; participações governamentais pela produção; transporte por meio de 

                                                           
1 Nova denominação da Agência Nacional do Petróleo – ANP a partir da edição da Lei nº 11.097, de 2005. 
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conduto; importação e exportação de gás natural. Entretanto, com o passar dos anos, foi se 

consolidando o entendimento, tanto na iniciativa privada quanto no setor público, de que a Lei  

nº 9.478, de 1997, privilegiava os aspectos ligados ao petróleo, deixando de tratar de várias 

questões relevantes para o setor de gás natural.  

Para suprimir essas lacunas, foi editada, por iniciativa do Poder 

Executivo, a Lei nº 11.909, de 4 de março de 2009, a chamada Lei do Gás, que dispõe sobre as 

atividades de transporte de gás natural por meio de condutos e da importação e exportação de 

gás natural, bem como sobre as atividades de tratamento, processamento, estocagem, liquefação, 

regaseificação e comercialização de gás natural. A aludida norma legal também fortaleceu o papel 

do Ministério de Minas e Energia - MME como formulador de políticas para o setor de gás 

natural.  

Com a nova lei, ficou estabelecido que a atividade de transporte de gás 

natural será exercida pelo regime de concessão2, precedida de licitação, para gasodutos 

considerados de interesse geral, sendo admitido o regime de autorização apenas nos casos de 

gasodutos de transporte que envolvam acordos internacionais. A Lei nº 11.909 determinou, 

outrossim, que caberá ao MME: definir o regime de concessão ou autorização; propor os 

gasodutos de transporte que deverão ser construídos (com definição do traçado e capacidade de 

transporte) ou ampliados; “fixar o período de exclusividade que terão os carregadores iniciais 

para exploração da capacidade contratada dos novos gasodutos de transporte, ouvida a ANP”; 

estabelecer as diretrizes para o processo de contratação de capacidade e coordenar o comitê de 

contingenciamento em situação de contingência no suprimento de gás natural. 

 Já a ANP foi incumbida de conduzir, direta ou indiretamente, o 

processo de chamada pública3 para contratação de capacidade de transporte no caso de 

construção ou a ampliação de gasodutos, conforme diretrizes do MME, e de promover o 

processo de licitação para a concessão da atividade de transporte de gás natural. Também ficou 

com a atribuição de decidir sobre a minuta de contrato padrão a ser celebrado pela concessionária 

de transporte de gás natural com os carregadores e de celebrar os contratos de concessão para 

estocagem de gás natural. 

 O ato legal em comento prevê, ainda, que o critério para seleção da 

proposta vencedora será o de menor receita anual a ser recebida pelo transportador para a 

realização do serviço contratado. Adicionalmente, a Lei do Gás estabeleceu que a outorga de 

autorização ou a licitação para concessão da atividade de transporte que contemple a construção 

ou a ampliação de gasodutos será precedida de chamada pública para contratação de capacidade. 

Também disciplinou o acesso de terceiros aos gasodutos  e a cessão de capacidade de transporte, 

bem como instituiu as figuras do autoprodutor, auto-importador e consumidor livre de gás 

                                                           
2 O critério de seleção da proposta vencedora é o de menor receita anual a ser recebida pelo transportador. 
3 Tem o objetivo de identificar os potenciais carregadores e dimensionar a demanda efetiva. 
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natural. Adicionalmente, determinou que a comercialização de gás natural dar-se-á mediante a 

celebração de contratos registrados na ANP, observada a competência dos Estados no tocante ao 

serviço local de gás canalizado. 

Outra inovação do aludido diploma legal foi a criação das figuras do 

autoprodutor e autoimportador. O primeiro foi definido como “agente explorador e produtor de 

gás natural que utiliza parte ou totalidade de sua produção como matéria-prima ou combustível 

em suas instalações industriais”. Já o autoimportador foi definido como “agente autorizado para a 

importação de gás natural que utiliza parte ou totalidade do produto importado como matéria-

prima ou combustível em suas instalações industriais”. 

 Muitos dos dispositivos da Lei do Gás não são autoaplicáveis, 

carecendo de regulamentação.  Encontram-se nessa condição, entre outros: processo de definição 

de proposta de construção de novos gasodutos de transporte; o plano de contingência para o 

suprimento de gás natural4, que estabelecerá os consumos prioritários e medidas que mitiguem  a 

redução na oferta de gás; as condições para acesso aos serviços de transporte interruptível, em 

capacidade ociosa e extraordinário, em capacidade disponível; habilitação dos interessados em as 

atividades de construção, ampliação de capacidade e operação de unidades de processamento ou 

tratamento de gás natural; e os procedimentos para renovação de autorização para atividade de 

transporte de gás natural. 

Para permitir a aplicação da Lei do Gás em sua plenitude, o Ministério 

de Minas e Energia - MME vem mantendo tratativas com os agentes econômicos da indústria do 

gás natural com vistas à definição de minuta de decreto a ser submetida à consideração do Senhor 

Presidente da República. Além disso, serão editadas portarias do MME contendo o detalhamento 

do disposto no referido decreto. 

Na oportunidade, faz-se anexar a presente nota técnica minuta de 

decreto disponibilizada aos agentes econômicos pelo MME em 12 de março de 2010 . 

3. DESDOBRAMENTOS DA LEI DO GÁS 

Enquanto a Lei do Gás não for regulamentada, não é possível precisar 

os seus desdobramentos. Há a expectativa de que ela venha a propiciar competição na atividade 

de transporte de gás natural em virtude do estabelecimento do regime de concessão5 para todos 

os gasodutos considerados de interesse geral, bem como  reforço da garantia de livre acesso aos 

gasodutos de transporte e que isso encoraje mais investimentos no setor de Exploração e 

Produção.  

                                                           
4 A composição e o funcionamento do Comitê de Contingenciamento, que terá a atribuição de elaborar, implementar 
e acompanhar a execução do plano de contingência para o suprimento de gás natural, será estabelecida na 
regulamentação da Lei do Gás 
5 O regime de autorização aplica-se apenas aos gasodutos de transporte que envolvam acordos internacionais. 
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O que se pode afirmar com certeza é a Lei do Gás conferiu ao 

Ministério de Minas e Energia papel central no que tange à formulação de políticas e no 

planejamento do setor de gás natural. Adicionalmente,  atribuiu novas atribuições para a ANP, a 

saber: supervisionar a movimentação de gás natural na rede de transporte e coordená-la em 

condições caracterizadas como de contingência, regular e fiscalizar o exercício da atividade de 

estocagem de gás natural, Plano nacional de Gasodutos de Transporte de Gás Natural 

Os aspectos que mais suscitaram interesse por parte dos agentes 

econômicos no processo de discussão da regulamentação da Lei do Gás foram: troca operacional 

de gás natural, conhecido como “swap” (possibilita a otimização da capacidade de transporte do 

gasoduto); condições de prorrogação das concessões de transporte de gás natural (os agentes 

posicionaram-se contrariamente ao pagamento de prêmio para a referida prorrogação) e o Plano 

de Expansão da Malha Dutoviária, a ser elaborado pelo MME com base em estudos 

desenvolvidos pela Empresa de Pesquisa Energética - EPE.  

Importa consignar, ainda, o início da operação de dois terminais de 

regaseificação de Gás Natural Liquefeito – GNL (Pecém – CE e Baía da Guanabara – RJ) em 

2009, o que aumenta a confiabilidade do suprimento de gás natural diante de contingências 

externas adversas. Por fim, apresenta-se a evolução dos principais indicadores do setor de gás 

natural nos últimos anos na Tabela 1.  

Tabela 1 - Principais indicadores do setor de gás natural 

 

Outro aspecto relevante para avaliação da contribuição da Lei do Gás 

para o desenvolvimento do setor energético diz respeito aos preços do gás natural. De acordo 

com o MME, os preços do gás natural de produção doméstica e importado da Bolívia destinado à 

Região Sudeste eram, em dezembro de 2009, de US$ 9,4830/MM BTU e US$ 6,5766/MM BTU, 

respectivamente6. Vale dizer, o preço do gás natural nacional era 44,2% superior ao preço do gás 

importado da Bolívia. Enquanto isso, o preço do gás natural no Henry Hub, principal referência 

de preço nos Estados Unidos, era de US$ 5,34/MM BTU. 

Percebe-se, portanto, que houve avanços na infraestrutura de transporte 

de gás natural no Brasil nos últimos anos (aumento de 1.937 km da extensão da malha de 

transporte de gás natural e entrada em operação de dois terminais de regaseificação de GNL). Os 

                                                           
6 Boletim Mensal de Acompanhamento da Indústria do Gás Natural – Janeiro/2010  

2005 2006 2007 2008 2009

Reservas provadas (milhões m³) 306.395 347.903 365.688 364.236 357.494
Produção (milhões m³/dia) 48,49 48,50 49,73 59,16 57,91
Razão Reserva/Produção (anos) 21 24 25 21 21
Importação (milhões m³/dia) 24,64 26,82 28,3 30,92 22,83
Comercialização pelas distribuidoras (milhões m³/dia) 40,6 41,26 41,49 49,62 36,70
Extensão da malha de transporte de gás (km) 5762 5.762 6.424 7.178 7.699

Fontes: MME/ANP/ABEGÁS
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gasodutos mais importantes concluídos nesse período foram: Gasoduto da Integração Sudeste-

Nordeste – GASENE (março de 2010); gasoduto Coari-Manaus (novembro/2009), gasoduto 

Japeri-REDUC (maio/2009). Permanece, contudo, o monopólio de transporte de gás natural de 

fato da PETROBRAS. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Constatou-se que a  Lei do Gás, promulgada em 2009, tem potencial de 

contribuir para a atração de investimentos em gasodutos de transporte por novas empresas, bem 

como pode propiciar a otimização do uso dos gasodutos existentes. Entretanto, o aludido 

diploma legal (e, por via de consequência, sua regulamentação) não tem o condão de alterar a 

estrutura do mercado de transporte de gás natural a curto e médio prazos, nem de modificar a 

política de preços de gás natural de origem doméstica praticada pelo agente detentor de 

monopólio de fato.  

 

 

 

Em anexo: arquivo magnético com a ultima versão da minuta de decreto de regulamentação da 

Lei nº 11.909, de 2009, divulgada pelo MME. 
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