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Concessionárias de gás canalizado no Brasil
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Gás natural e biometano na transição energética 
brasileira
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CLIENTE ÂNCORA

O expressivo consumo do gás natural em
veículos leves e o potencial para veículos
pesados torna o segmento veicular
importante para viabilizar a
interiorização da infraestrutura do gás
natura, conjuntamente com as
termelétricas ao menos 70% inflexíveis.

CONTRIBUIÇÃO PARA POLÍTICA DE
MUDANÇA CLIMÁTICA

o Gás Natural aplicado em veículos
pesados, a introdução do biometano e a
penetração em outros mercados,
constitui um importante agente no
processo de transição energética e a
expressiva redução no material
particulado (fumaça preta), NOX e CO2,

MENOR DEPENDÊNCIA DO DIESEL
EXTERNO

Atualmente o Brasil importa 23% de todo
o diesel consumido no mercado interno,
a inclusão do gás natural e biometano na
matriz de transportes ajudará a amenizar
o impacto negativo na balança comercial.

APROVEITAMENTO DA RIQUEZA
NACIONAL

O Brasil tem projeção expressiva de
crescimento da oferta interna do gás
natural e será necessário o
desenvolvimento de novos mercados
consumidores para atração de novos
investimentos e geração de empregos.

APROVEITAMENTO DA
INFRAESTRUTURA DE GNV

25% dos postos de GNV estão localizados
nas principais rodovias que cortam os
Estados que possuem rede de gás
natural. Para o desenvolvimento dos
veículos pesados essa infraestrutura será
fundamental nos primeiros anos.

REINJEÇÃO

O Brasil reinjeta mais de 67 milhões de
metros cúbicos de gás natural por dia. É
necessário ampliar a oferta integrando a
produção nacional de gás natural e
biometano do País.



Oferta Nacional

51
MM m3/d

Oferta Nacional

103
MM m3/d

Parcela de GN ou Biometano 
para substituir 100% a parcela 
importada de diesel

31,4
MM m3/d

Reinjeção

60,4
MM m3/d

Projeção de Produção de Biometano

120 MM m3/d

Oferta de gás natural e biometano

2021
2030
Projeção EPE

SEM ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS, SEM 
ROYALTIES, SEM GERAR RECEITA.

Fonte: MME, EPE, ABIOGÁS e CONSULGÁS

GÁS NATURAL BIOMETANO

57,6 MM 

m3/d

Setor sucroalcooleiro
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 A única forma de reduzir a tarifa de gás natural, garantindo um mercado de gás natural
sadio, é aumentando as vendas e para isso é necessário fazer investimentos.

RECEITA REQUERIDA

Número de Clientes

Aumento de 
Vendas

Tarifa de Gás Natural

Investimentos e Despesas

Conceito de concessão de distribuição de gás canalizado 
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• A demanda Industrial esta concentrada no Estado de São Paulo (37% )
• Estados como RJ e RN a demanda do GNV é superior a Industrial 

Histórico e participação dos segmentos no consumo de gás natural
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Fonte: Levantamento ABEGÁS

Demanda das distribuidoras



Consumo energético na Indústria

Fonte: BEN 2022 - EPE 7



CONSUMO

O segmento de Transporte é um grande 
consumidor de energia no País e o diesel 
representa uma parcela significativa deste 
consumo.

31,2%
da energia

TRANSPORTE

44%
Diesel

DIESEL Importação 2021

USD 7 Bi
em óleo diesel

Parcela 
Importada

23%

IMPORTAÇÃO

Como o país não é autossuficiente em produção de 
diesel, temos a necessidade de importar uma 
parcela relevante deste combustível, impactando na 
balança comercial

Fonte: EPE (Empresa de Pesquisa Energética) e ANP

Consumo no setor de Transporte

2022
USD 4,8

2021
USD 2,1

Jan – Mai
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Cenário de utilização na Europa
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No Brasil, considerando-se as
metas ambientais do País e o
cenário de transição energética
mundial, a maior oportunidade de
valor agregado para o biometano é
o mercado de veículos pesados,
substituindo o diesel.
Um dos países que seguiram essa
estratégia foram Noruega e Suécia,
onde a predominância do uso de
Biometano é no segmento veicular.

Predominância:
ENERGIA ELÉTRICA



Infraestrutura da cidade de São Paulo

SISTEMA SPTRANS

51 BASES

32 BASES
COM REDE NA PORTA
62%

19 BASES
COM REDE ATÉ 1 km

Fonte: Elaboração Consulgás  com dados Sptrans 
e Comgás

10



Produção atual e potencial no mundo

Fonte: Cedigaz, 2020.
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Produção Mundial de Biogás

Produção Mundial
13,7 MM m3/dia
Em 2020

Produção Mundial
• A produção mundial de biogás cresceu 20% em 2020 atingindo os 5 bilhões de metros cúbicos (13,68

MM m3/dia)
• A produção mais que dobrou desde o ano de 2015.
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Oportunidades com Biometano
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 Diversificar o portifólio de supridores;

 Oferecer um atributo renovável aos nossos clientes (Mercado Cativo e
Mercado Livre);

 Desenvolver projetos estruturantes a partir da oferta em regiões
atualmente distantes das fontes convencionais;

 Promover a substituição do diesel por meio de políticas públicas para a
substituição da frota atual por ônibus a gás;

 Swap com gás natural.



Posicionamento ABRACE – Selo Verde

• “Consequentemente, a disposição pelos usuários em suportar potenciais custos adicionais para
introdução do biometano no sistema de distribuição se diverge entre eles. Tendo em vista tal preceito,
entendemos que a medida tomada pela Agência em separar o mercado cativo em dois grupos de
consumidores (consumidores cativos de gás natural e consumidores cativos de biometano) tem o viés de
evitar a prática de subsídios cruzados aos consumidores que não fizeram a opção pelo consumo do
biometano, sobretudo sobre o custo da molécula. Por outro lado, entendemos que tal medida não
previne a transferência de outros custos decorrentes da inserção do biometano, a citar os custos de
interconexão dos produtores à malha de distribuição”

• “Neste aspecto, gostaríamos de contribuir ao apresentar uma alternativa àquelas listadas na nota técnica
e na AIR que atende a todas as premissas listadas. Sugerimos que o desenvolvimento da produção e
consumo de biometano se dê pelo Mercado Livre. Nesse sentido, a conexão dos produtores à rede seria
custeada pelo próprio produtor...”

• Esta opção estaria também mais aderente ao contrato de concessão, que prevê que a construção da rede
visa o atendimento ao usuário final, e não a interligação de produtores. Ou seja, é uma opção que dá
maior segurança jurídica.
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www.abegas.org.br

Muito obrigado!
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