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DELIBERAÇÃO ARSESP Nº 744, de 26-7-2017

Dispõe sobre as condições de distribuição de Biometano na rede de gás canalizado 

no âmbito do Estado de São Paulo, e dá outras providências.

...
§2º - Quando estabelecido o percentual mínimo em legislação específica para aquisição de Biometano, a
Concessionária deverá realizar anualmente a Solicitação Pública de Propostas até atingir este percentual.
...
Art. 13 - O edital de Solicitação Pública de Propostas deverá conter:
...
III- Preço teto do Biometano em real por metro cúbico (R$/m³), no Ponto de Recepção, nos termos da legislação e
regulamentação da Agência.



DELIBERAÇÃO ARSESP Nº 744, de 26-7-2017

Dispõe sobre as condições de distribuição de Biometano na rede de gás 

canalizado no âmbito do Estado de São Paulo, e dá outras providências.

Art. 15 - A Concessionária deve ampliar a capacidade e expandir o seu Sistema de Distribuição de Gás Canalizado
dentro da sua área de Concessão, por solicitação, devidamente fundamentada, de qualquer interessado, inclusive
para atendimento do Mercado Livre do Biometano, sempre que o serviço seja técnica e economicamente viável.
...
§2º - Caso seja comprovada a inviabilidade econômica para a expansão, esta pode ser realizada considerando a
participação financeira do Fornecedor e/ou de demais terceiros interessados, referente à parcela economicamente
não viável da obra...

Já ReconhecIA o mercado livre de 
biometano



DELIBERAÇÃO ARSESP Nº 744, de 26-7-2017

Dispõe sobre as condições de distribuição de Biometano na rede de gás 

canalizado no âmbito do Estado de São Paulo, e dá outras providências.

§1º - Não há imposição de volume mínimo para o usuário de gás canalizado tornar-se Usuário Livre de Biometano.

§2º - O autoprodutor, autoimportador e Usuário Livre de Biometano terão acesso prioritário à capacidade disponível
na rede de distribuição de gás canalizado no período de 10 (dez) anos, contado a partir da publicação da presente
Deliberação.



Proposta de Decreto em 11/2017

Proposta de Decreto em 11/2017

“Assim, as proposituras destes marcos legais pretende definir a quantidade mínima obrigatória de biometano que
deverá ser distribuída pelas Concessionárias, bem como estabelecer as bases de um preço teto a ser praticado. O início
da obrigatoriedade da distribuição do biometano pelas Concessionárias deverá ocorrer até no máximo 24 (vinte e
quatro) meses após a aprovação da Lei Estadual.”



DELIBERAÇÃO ARSESP Nº º 1.061, 

de 06 de novembro de 2020

Regulamenta o Mercado Livre de Gás no Estado de São Paulo.

VIII - Gás Canalizado ou Gás: hidrocarboneto com predominância de metano ou, ainda, qualquer energético em
estado gasoso, inclusive o biometano, fornecido na forma canalizada, através de sistema de distribuição;

Já Reconhecia o biometano como 
equiparável ao gás natural

O Estado de São Paulo já conta com 25 Comercializadora Autorizadas a Atuar no Mercado Livre do Estado.



DELIBERAÇÃO ARSESP Nº º 1.105, 

de 28 de dezembro de 2020

Estabelece as condições e os critérios para a troca de gás natural e biometano

(swap) entre as redes de distribuição de gás canalizado no âmbito do Estado 

de São Paulo.

XIV - Gás Canalizado ou Gás: hidrocarboneto com predominância de metano, ou, ainda, qualquer energético em
estado gasoso, inclusive biometano, fornecido na forma canalizada, através de sistema de distribuição;

Já Reconhecia o biometano como 
equiparável ao gás natural



WorkShop – Agenda Regulatória 2022-2023

Propostas de regulamentação da ARSESP, expostas no Workshop, com 

impactos para o biometano:

1 – Selo Verde;

2 – Interligação das Áreas de Concessão;

3 – Regulamentação da Tarifa de Swap Operacional e Comercial;

4 – Serviços de Estocagem Local de Gás. 

Prazo do Workshop Encerrado. A agenda será posta em Consulta Pública.



CASE SÃO PAULO – CIDADES SUSTENTÁVEIS

Projeto Cidades Sustentáveis.
Eixo Principal - Narandiba – Presidente Prudente.
Região Afastada dos Gasodutos.
Aprovado pela ARSESP na 4ª RTO – GasBrasiliano.

Projeto Cidades Sustentáveis.
+ de 150 mil habitantes.
78 kms de rede.
Indústrias já contratadas.



Potencial de Biomentano – Clusters de Produção

Potencial de Biogás no Estado de São Paulo.
~ 30 MM m³/dia de biometano

Fonte: Centro de Pesquisa para Inovação em Gás (RCGI) 



Gasodutos de Distribuição.
Conexão de Plantas de Biometano.
DECRETO Nº 65.889, DE 27 DE JULHO DE 2021

Artigo 1º - São classificados como gasodutos de distribuição as instalações 

destinadas à prestação de serviços locais de gás canalizado que se destinem 

ao atendimento das necessidades de usuários, cativos ou livres, de quaisquer 

segmentos, localizados no território estadual, mediante:

e) planta de produção de biogás ou biometano.



Lei nº 14.134/ 2021



Art. 4º Conforme o disposto no § 2º do art. 3º da Lei nº 14.134, de 2021, para todos os fins, o biometano e outros 
gases intercambiáveis com o gás natural terão tratamento regulatório equivalente ao gás natural, desde que 
atendidas as especificações estabelecidas pela ANP.

Decreto nº 10.712/2021



Fevereiro de 2021

CT Gás - Câmara Técnica de Petróleo e Gás 



Setembro de 2021

Capacitação

CT Gás - Câmara Técnica de Petróleo e Gás 



CT Gás - Câmara Técnica de Petróleo e Gás Novembro de 2021
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