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Ofício 020/2021 

 

 

 

São Paulo, 08 de setembro de 2021 

 

 

À: Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul 

(AGERGS) 

Referência: Consulta Pública nº 05/2021 que trata de regulamento do serviço de 

Distribuição de Gás Canalizado no Estado do RS. 

A Associação Brasileira do Biogás e do Biometano (ABiogás), que congrega 80 (oitenta) 

empresas integrantes da cadeia de valor do biogás, tem como principal objetivo trabalhar em 

prol da inserção, consolidação e sustentabilidade desse energético estratégico na matriz 

brasileira de energia, tendo como foco de atuação as instituições que fazem a política, 

regulação e o desenvolvimento de mercado do setor, e vem, respeitosamente, congratular a 

Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul 

(AGERGS) pela abertura de mecanismo público para consulta pública acerca do regulamento 

do serviço de Distribuição de Gás Canalizado no Estado do RS. 

O objetivo das proposições aqui listadas é apresentar sugestões de alterações para 

Regulamento dos serviços de distribuição e para a Resolução Normativa para o Mercado 

Livre, de forma que o biometano possa ser contemplado dentro do que se entende por “gás” 

nos termos da minuta, tendo o mesmo tratamento conferido ao gás natural. Além disso, 

defender, em conformidade com as boas práticas regulatórias, a competência exclusiva da 

ANP em fiscalizar e autorizar a atividade de comercialização do gás natural. 

As contribuições da ABiogás à minuta de Regulamento de Serviços de Distribuição se 

orientam de forma a adicionar o biometano como um biocombustível intercambiável e 
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equivalente ao gás natural, sendo possível injetá-lo nos gasodutos de distribuição de gás 

canalizado sem quaisquer prejuízos, desta forma, pode-se obter um incremento na oferta de 

gás da região, além de aumentar a atratividade de mercado para novos produtores. 

As contribuições da ABiogás à minuta de Resolução Normativa de Mercado Livre se 

pautam nos seguintes temas: 

1) Adição do biometano nas atividades conferidas ao gás natural 

A ABiogás reconhece o esforço da AGERGS em fomentar a indústria do biometano ao 

não exigir um volume mínimo para enquadramento de consumidores no mercado livre que 

tenham contratos supridos integralmente por biometano. De forma alinhada a essa proposta, 

sugerimos a adição do biometano em todos os termos e definições concedidos ao gás natural, 

visando incluir este biocombustível nos serviços de distribuição de gás canalizado. 

2) Redução de barreiras à entrada de agentes no mercado de gás natural 

A Lei do Novo Mercado de Gás Natural n.º 14.134/2021 promove a eliminação de 

barreiras à entrada de novos agentes investidores ao longo da cadeia de gás natural. Como 

uma forma de atender ao propósito inicial do que se entende como o Marco Legal do 

Mercado de Gás Natural, é importante que os instrumentos regulamentadores sejam 

facilitadores do processo de adesão desses agentes e célere no atendimento das demandas 

de investidores.  

Assim, recomenda-se a redução do prazo de resposta das distribuidoras aos agentes 

de mercado livre que desejam integrar o mercado cativo de 730 (setecentos e trinta) dias 

para 180 (cento e oitenta) dias. Desta forma, reduz a aversão dos agentes a investirem no 

mercado de gás natural em decorrência da demora nos prazos dos procedimentos 

necessários para ingressarem no mercado. 

Da mesma forma, a AGERGS estabelece a necessidade de emissão de uma autorização 

estadual para os agentes que desejarem empreender na atividade de comercialização de gás. 

A competência de autorização e fiscalização dos serviços de comercialização de gás natural é 

designada à Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis por meio da lei do Novo 

Mercado de Gás Natural.  
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Ao inserir um instrumento burocrático a mais no processo, a agência desincentiva a 

adesão de agentes no mercado de comercialização de gás em seu estado, principalmente com 

o estabelecimento de uma taxa de fiscalização das atividades de comercialização de gás 

natural, função essa já realizada pela ANP. Por isso, para dar celeridade ao processo de 

autorização de comercialização de gás, defendemos a retirada do processo de autorização 

estadual para os agentes interessados. 

    O biogás é um biocombustível limpo e renovável, produzido de maneira 

descentralizada a partir de resíduos agroindustriais e do saneamento. A produção no interior 

do país permite garantir a oferta do combustível em regiões ainda não integradas por meio 

de rede de gasodutos, auxiliando na criação da demanda e atração de investimentos 

regionais, como a instalação de indústrias. 

O biogás já está inserido no maior programa nacional de biocombustíveis, o 

RenovaBio, sendo um grande aliado para atingir as metas nacionais de redução das emissões 

de gases do efeito estufa, uma vez que é o único combustível disponível com possibilidade de 

pegada negativa de carbono, por ser oriundo de resíduos. 

O biogás destaca-se por apresentar diversos benefícios ao setor energético, em 

especial aos objetivos do Novo Mercado de Gás, que visa estimular a competição, eliminar 

barreiras de entrada de novos ofertantes, acabar com a concentração de mercado, flexibilizar 

a atuação de consumidores livres, comercializadores, autoprodutores e auto importadores, 

aprimorar o modelo de expansão da malha de gasodutos de transporte e aumentar a 

transparência, a inovação e o dinamismo do setor de gás. 

O Brasil tem potencial para produzir mais de 120 milhões de m³/dia de biometano, o 

que permitiria substituir 70% do consumo de diesel. Esse imenso potencial está distribuído 

em todas as regiões do país, em localidades aonde os gasodutos não chegam. O biometano é 

visto como complementar ao gás fóssil, por garantir a oferta no interior do país sem 

demandar a construção de infraestrutura de transporte, permitindo o estabelecimento de 

corredores com disponibilidade de abastecimento de gás para os caminhões durante todo o 

trajeto. 

A ABiogás aproveita a presente consulta para ressaltar os atributos do biogás e do 

biometano e sua relevância para o desenvolvimento do mercado de gás no Brasil: 
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1. Aumento da oferta do biocombustível em regiões ainda não integradas por 

meio de rede de gasodutos (interiorização do gás); 

2. Criação da demanda e atração de investimentos regionais; 

3. Ampliação do número de players, favorecendo a competitividade; 

4. Substituição de combustíveis poluentes para uso industrial, comercial e 

veicular, em especial do óleo diesel em frotas de veículos pesados (caminhões e ônibus) 

e maquinário agrícola; 

5. Acréscimo da oferta de gás nacional evitando a importação e a necessidade de 

infraestrutura de portos e escoamento; 

6. Mitigação de emissões, sendo o único combustível com pegada negativa de 

carbono; 

7. Geração de energia limpa, com operação equivalente a uma termelétrica, mas 

com combustível 100% renovável; 

8. Previsibilidade de preços, uma vez que a estrutura de custos do biogás é 

previsível, e os preços transacionados em reais, sem exposição aos mercados 

internacionais de commodities ou ao câmbio. 

 

 

 

 

Alessandro v. Arco Gardemann 

Presidente da ABiogás 



 

 
ENVIO DE CONTRIBUIÇÕES REFERENTES À  

CONSULTA PÚBLICA Nº 05/2021 
 
 

ATO REGULATÓRIO: Regulamento do Serviço de Distribuição de Gás Canalizado no 
Estado do Rio Grande do Sul.  
 
 
 
NOME (Pessoa Física ou Jurídica): Associação Brasileira de Biogás – ABiogás 
 
 

 

CONTRIBUIÇÕES 
IMPORTANTE: Os comentários e sugestões referentes às contribuições deverão ser fundamentados e 

justificados, mencionando-se os aspectos da proposta a que se refere a contribuição.  

Acrescentar, no modelo a seguir, quantos quadros/linhas forem necessários para a apresentação das 

contribuições. 

 

Contribuição 1 

Aspecto da minuta 

Proposta de Nova Redação à Minuta de Regulamento de Serviços de Distribuição 

Texto Contribuição 

Art. 2º Para os efeitos desta Resolução, considera-se: 

...... 

Parágrafo Único: Para fins do disposto nesta Resolução, o biometano poderá ter tratamento 

equivalente, desde que aderente às especificações estabelecidas pela ANP constantes nas 

Resoluções Nº Nº 8, de 30 de janeiro de 2015 e Nº 685, de 29 de junho de 2017. 

 

Justificativa Contribuição 

O biometano é um biocombustível equivalente e intercambiável com o gás natural de origem fóssil, por 

isso, pode ser contemplado pelas mesmas proposições a que se estabelece as considerações feitas para o 

gás natural, devendo ser contemplado nos contratos de distribuição de gás. 

 

 

 

Contribuição 2 

Aspecto da minuta 

Minuta de Resolução Normativa do Mercado Livre: 

 

Art. 3º Para os fins e efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes definições: 

... 

IX − Biometano: biocombustível gasoso constituído essencialmente de metano, derivado da purificação 

do biogás, que atenda às especificações estabelecidas pelas resoluções vigentes da ANP, apto a ser 

misturado ao Gás Natural, conforme Resolução ANP Nº 8, de 30 de janeiro de 2015; 

 

Texto Contribuição 

Art. 3º Para os fins e efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes definições: 

... 

IX − Biometano: biocombustível gasoso constituído essencialmente de metano, derivado da purificação 

do biogás, que atenda às especificações estabelecidas pelas resoluções vigentes da ANP, apto a ser 

misturado ao Gás Natural, conforme Resoluções ANP Nº 8, de 30 de janeiro de 2015 e Nº 685, de 29 

de junho de 2017; 

 

Justificativa Contribuição 



Além do que é estabelecido da RANP Nº 8/2015, também são estabelecidas especificações técnicas para 

o biometano na RANP Nº 695/2017, devendo então o biometano ser definido pelas duas. 

 

 

 

Contribuição 3  

Aspecto da minuta 

Minuta de Resolução Normativa do Mercado Livre: 

 

Art. 3º Para os fins e efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes definições: 

... 

XI – Comercialização de Gás: atividade de compra e venda de gás natural; 

 

Texto Contribuição 

Minuta de Resolução Normativa do Mercado Livre: 

 

Art. 3º Para os fins e efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes definições: 

... 

XI – Comercialização de Gás: atividade de compra e venda de gás natural e biometano ou equivalente 

ao gás natural conforme especificações da ANP; 

 

Justificativa Contribuição 

 

É importante que a atividade de comercialização envolva a compra e venda de todo e qualquer tipo de 

gás que possa utilizar a mesma infraestrutura de distribuição de forma não concorrencial, desde que o 

gás inserido no gasoduto de distribuição esteja em conformidade com as especificações da ANP, 

portanto deve ser inserido o biometano e outros gases similares que cumpram com os padrões exigidos 

pela ANP nas definições desta atividade. 

 

 

 

 

Contribuição 4 

Aspecto da minuta  

Minuta de Resolução Normativa do Mercado Livre: 

 

Art. 3º Para os fins e efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes definições: 

... 

XXIV − Gás Canalizado: gás fornecido na forma canalizada através de tubulações ou gasodutos de 

transporte ou movimentação, ou da Distribuidora; 

 

Texto Contribuição 

Minuta de Resolução Normativa do Mercado Livre: 

 

Art. 3º Para os fins e efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes definições: 

... 

XXIV − Gás Canalizado: gás natural, biometano, ou equivalente ao gás natural conforme 

especificações da ANP fornecido na forma canalizada através de tubulações ou gasodutos de transporte 

ou movimentação, ou da Distribuidora. 

 

Justificativa Contribuição 

 

Para o entendimento do que pode ser compreendido como Gás Canalizado no contexto do Contrato de 

Distribuição de Gás, deve-se abranger todo e qualquer tipo de gás que possa ser inserido em gasoduto de 

distribuição de gás natural que atenda às especificações técnicas estabelecidas pela ANP, portanto, 

adiciona-se o biometano e outros gases similares que possam atender às mesmas especificações. 

 

 



 

 

Contribuição 5 

Aspecto da minuta  

Minuta de Resolução Normativa do Mercado Livre: 

 

§ 2º A Distribuidora terá até 730 (setecentos e trinta) dias da data em que foi formalizado o pedido para 

efetivar a contratação de que trata o caput. 

 

Texto Contribuição 

§ 2º A Distribuidora terá até 180 (cento e oitenta) dias da data em que foi formalizado o pedido para 

efetivar a contratação de que trata o caput. 

 

Justificativa Contribuição 

 

A implementação de um mercado livre e a proposição de um cenário mais competitivo para a 

participação do gás requer maior celeridade nos processos burocráticos. O estabelecimento de um prazo 

equivalente a 2 anos, pode trazer prejuízos aos agentes envolvidos, criando novamente barreiras para a 

entrada no mercado. 

 

 

Contribuição 6 

Aspecto da minuta  

Minuta de Resolução Normativa do Mercado Livre: 

 

Art. 17 O interessado em ser Comercializador de gás no Estado do Rio Grande do Sul deverá registrar, 

mediante pedido específico junto a AGERGS, a autorização para a atividade de Comercialização 

outorgada pela ANP, nos termos da legislação vigente. 

 

Texto Contribuição 

Art. 17 O interessado em ser Comercializador de gás no Estado do Rio Grande do Sul deverá apresentar 

à AGERGS a autorização para a atividade de Comercialização outorgada pela ANP, nos termos da 

legislação vigente. 

 

Justificativa Contribuição 

 

A Lei N.º 14.134/2021 que estabelece o Novo Mercado de Gás, instaura como competência da ANP 

autorizar e fiscalizar a comercialização e do gás. Uma vez que o programa visa incentivar a entrada de 

novos agentes, mediante a remoção de barreiras para sua participação, não é razoável adicionar um 

processo de autorização para o exercício da atividade junto à agência reguladora de cada estado contraria 

esse princípio de abertura de mercado. Portanto, sugere-se a retirada das exigências para autorização 

junto à AGERGS para o exercício da atividade de regulação, uma vez já obtido a autorização junto ao 

organismo competente para tal, a ANP. 

 

 

Contribuição 7 

Aspecto da minuta  

Minuta de Resolução Normativa do Mercado Livre: 

Art. 17. [...] 

... 

§ 2º O interessado que não possuir autorização para a atividade de Comercialização de Gás Natural 

outorgada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis-ANP, deverá apresentar 

complementarmente, além dos documentos listados de I a VIII no §1º, os seguintes: 

 

Texto Contribuição 

Remover o parágrafo. 

 

Justificativa Contribuição 



A possibilidade do interessado em exercer a atividade de comercialização de gás natural, sem ter uma 

autorização outorgada pela ANP, vai contra o que estabelece a Lei N.º 14.134/2021, que designa a ANP 

como entidade responsável por autorizar e fiscalizar a comercialização e do gás. 

 

 

 

Contribuição 8 

Aspecto da minuta 

Minuta de Resolução Normativa do Mercado Livre: 

 

Art. 20 A atividade de Comercialização será fiscalizada e controlada pela AGERGS 

Texto Contribuição 

Remover o artigo. 

 

Justificativa Contribuição 

A Lei N.º 14.134/2021 que estabelece o Novo Mercado de Gás, instaura como competência da ANP 

autorizar e fiscalizar a comercialização e do gás, portanto, não sendo possível estabelecer a AGERGS 

como entidade fiscalizadora dos serviços de comercialização do gás natural. 

 

 

Contribuição 9 

Aspecto da minuta 

Minuta de Resolução Normativa do Mercado Livre: 

 

ANEXO ÚNICO TERMO DE COMPROMISSO PARA FINS DE AUTORIZAÇÃO PARA 

COMERCIALIZADOR (PROCESSO AGERGS/____/_____) 

Texto Contribuição 

Remover o termo de compromisso. 

 

Justificativa Contribuição 

A Lei N.º 14.134/2021 que estabelece o Novo Mercado de Gás, instaura como competência da ANP 

autorizar e fiscalizar a comercialização e do gás. A criação de um instrumento de autorização para essa 

atividade se sobrepõe à competência da ANP, o que não é razoável, uma vez que o NMG visa incentivar a 

entrada de novos agentes, mediante a remoção de barreiras para sua participação. Além disso, não é 

possível que a AGERGS cobre uma taxa de fiscalização dos agentes produtores, autoprodutores, 

importadores, autoimportadores e comercializadores no Estado do Rio Grande do Sul, uma vez que esse 

serviço é de competência da ANP. 

 


