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OUTLINES
1- Provision in the Federal Constitution of state jurisdiction for distribution and trading. Production, flow,
processing and transport: Federal level competence.
2- Brazilian's states decision to create their local distributors: privatizing or remaining wholly or partially
in the distribution company.
3- States have to quit the control of the distribution companies in order to let investors build
the necessary infrastructure.

4- Need of independent and autonomous state regulatory agencies.
5- The role of regulatory agencies in the “Novo Mercado de Gás”: new contracts, tariff review, targets,
inspection indicators, among others.
6- Regulatory harmonization between states.

7- States adherence to the “Novo Mercado de Gás” guidelines: quantitative and qualitative research, with
results by sample.
8- Transparency of natural gas price and contracts of distribution companies.
9- Approval of natural gas traders in state level.

10- The gas system operator - contractual and operational security.

OUTLINES
1

2

Brazilian's states
Provision in the
decision to create
Federal Constitution
their local
of state jurisdiction
distributors:
for distribution and
privatizing or
trading. Production,
flow, processing and remaining wholly or
partially in the
transport: Federal
distribution
level competence.
company.

6
The role of
regulatory agencies
in the “Novo
Mercado de Gás”:
new contracts, tariff
review, targets,
inspection indicators,
among others.

7
Transparency of
natural gas price
and contracts of
distribution
companies.

3
States have to quit
the control of the
distribution
companies in order
to let investors
build
the necessary
infrastructure.

8
Approval of
natural gas
traders in state
level.

4
Need of
independent and
autonomous
state regulatory
agencies.

5
States adherence to
the “Novo Mercado
de Gás” guidelines:
quantitative and
qualitative research,
with results by
sample.

9

10

The gas system
operator contractual and
operational
security.

Regulatory
harmonization
between states.

1
Provision in the
Federal Constitution
of state jurisdiction
for distribution and
trading. Production,
flow, processing and
transport: Federal
level competence.

FIRST OF ALL

COMERCIALIZAÇÃO PELA UNIÃO?

Título III
Da Organização do Estado
Capítulo III
Dos Estados Federados

MANTRA
Respeito à CF
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Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições
e leis que adotarem, observados os princípios desta
Constituição.
§ 1º São reservadas aos Estados as competências que não lhes
sejam vedadas por esta Constituição.

§ 2º Cabe aos Estados explorar diretamente, ou
mediante concessão, os serviços locais de gás
canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida
provisória para a sua regulamentação.
§ 3º Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir
regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões,
constituídas por agrupamentos de Municípios limítrofes, para
integrar a organização, o planejamento e a execução de funções
públicas de interesse comum.
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27 Concessionárias
de Distribuição
RJ – 2
SP – 3
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AGRESPI - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Piauí

ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo

AGERO - Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia

- Agência de Regulação do Estado da Paraíba
24 Agências Reguladoras ARPB
Estaduais

ARESC - Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina
AGRESE - Agência Reguladora de Serviços Públicos de Sergipe
AGEPAR - Agência Reguladora do Paraná

INEXISTEM EM:

ATR - Agência Tocantinense de Regulação Controle e Fiscalização de Serviços Públicos
ADASA – Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal

Minas Gerais (MG)
AGERGS – Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul
AGEPAN - Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Mato Grosso do Sul)
Amapá (AP)
AGENERSA - Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro
ARCON - Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará
Roraima
(RR) AGER - Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (Mato Grosso)
ARSP - Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espirito
Santo
AGERBA - Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e
Comunicações da Bahia
ARSAL - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas

ARPE - Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco
ARSEP - Agência Reguladora de Serviços Públicos (Rio Grande do Norte)

AGR – Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos

ARSAM - Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazonas
ARCE - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Ceará
MOB – Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos - Maranhão
AGEAC – Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre

PARTICIPAÇÃO NAS DISTRIBUIDORAS LOCAIS
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Governos estaduais: em 22 estados
RIO DE JANEIRO
E SÃO PAULO
diretamente
ou através
de suas distribuidoras de EE

PB - em
18 estados
SOFRERAM
PROCESSO DE
Mitsui - em 16 Estados
PRIVATIZAÇÃO HÁ ~20 ANOS
COSAN
NATURGY
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RIO DE JANEIRO E SÃO PAULO
SOFRERAM PROCESSO DE
PRIVATIZAÇÃO HÁ ~20 ANOS

Exemplo São Paulo
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4ª RTO – Revisão Tarifária Ordinária
COMGÁS - 2019

4.6 BILHÕES R$ de investimentos nos
próximos 5 anos
debêntures MME

Exemplo São Paulo
3

Áreas de Concessão do Gás – participação PB

–

GASPETRO

4ª2RTO
Revisão Tarifária
milhões–
usuários
Ordinária
18 mil km rede
COMGÁS - 2019

Contratos de Concessão de 1999/2000
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27.092 usuários
13.995 medidores
1.049 km de redes de distribuição
20 municípios atendidos (total de 375)
0,70 MMm³/ dia
Faturamento - ordem de R$ 400 MM/Ano

GASPETRO
>15 MM m3/
dia

PB-MITSUI

1.880.558 usuários
1.266.649 medidores
15.261 Km de redes de distribuição
88 municípios atendidos (total de 177)
13,43 MMm³/dia
Faturamento - ordem de R$ 7000 MM/Ano

4.6 BILHÕES
R$
de investimentos
8,1 bilhões R$
faturamento
nos próximos 5
anos
COSAN
81.087 usuários
47.572 medidores
1.789 km de redes de distribuição
18 municípios atendidos (total de 93)
1,15 MMm³/dia
Faturamento - ordem de R$ 700
MM/Ano

NATURGY
(Fenosa)
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Apresentado em 31/05/2019 ao Comitê
 Instituição de Agências Reguladoras Estaduais, onde não existam.
 Fortalecimento das Agências Reguladoras Estaduais existentes.
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 Necessário regras que garantam às Agências Reguladoras Estaduais:







autonomia
independência decisória
autonomia administrativa e financeira
corpo técnico concursado
Diretoria Colegiada:
 mandato fixo
 estabilidade – garantia de sua autonomia perante os
órgãos de governo
 capacidade e experiência técnica

 Os pontos relevantes para uma regulação estadual adequada devem
ser submetidos à consulta pública, acompanhada de nota técnica.
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AMOSTRAGEM > 50% DOS ESTADOS
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OS PRÓXIMOS SLIDES SÃO ALGUMAS PREOCUPAÇÕES
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ESTADOS AGUARDAM A PUBLICAÇÃO DA ANP PARA
PUBLICAREM EM SEUS SITES

COMERCIALIZAÇÃO PELA UNIÃO
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QUEM SERÁ O ÁRBITRO?
Approval of
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Coordenação dos
contratos de
compra e venda de
gás

Evitando-se exposições que causem prejuízos ao sistema e aos
players, como inadimplência, falta de contratos e consequente
falha na entrega física do gás.

COMERCIALIZAÇÃO PELA UNIÃO
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O porquê da necessidade de controle da comercialização pela
Agência Estadual:
 Transição de mercado => usuário parcialmente livre
 Inadimplência do Usuário
 Inadimplência da Comercializadora
 Novos clientes, viabilidade da conexão
 Instalações internas

Quem lida com as falhas de mercado?

 Existência de controle da operação com PROCEDIMENTOS DE REDE
 Controles e garantias bem definidas e um operador de transporte para
coordenação da operação dos transportadores.
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 Segurança do compromisso do abastecimento e continuidade de
fornecimento.

E se não for entregue a
quantidade suficiente? E se
puxarem
mais
gás
sem
contrato?
Diferente do setor
elétrico

O gás natural demanda nominações diárias, sob o risco de desequilíbrio entre a
entrega e a retirada, podendo resultar em colapso do sistema.

CÂMARA TÉCNICA DE PETROLEO E GÁS
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Criação de GRUPOS DE TRABALHO
em função do Novo Mercado do Gás

GT Contratos de Concessão
GT TUSD
GT Revisão tarifária
GT Indicadores de fiscalização
GT Taxa de fiscalização
Comercialização - União

CÂMARA TÉCNICA DE PETROLEO E GÁS
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PROJETO DE LEI Nº 6.407, DE 2013 Apensado: PL nº
6.102/2016
Art. 46. A União, por intermédio do Ministério de Minas e
Energia e da ANP, deverá articular-se com os Estados e o
Distrito Federal para a harmonização e o aperfeiçoamento das
normas atinentes à indústria de gás natural, inclusive em
relação à regulação do consumidor livre.
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