
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 

ESCOLA DE DIREITO DO RIO DE JANEIRO 

FGV DIREITO RIO 

 

 

 

 

 

 

ERICK SOBRAL DINIZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ENTRE OS CUSTOS REGULATÓRIOS E OS INCENTIVOS 

GOVERNAMENTAIS: PERSPECTIVAS PARA EXPLORAÇÃO E 

PRODUÇÃO DE SHALE GAS EM CAMPOS ONSHORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RIO DE JANEIRO 

2021 



ERICK SOBRAL DINIZ 

 

 

 

 

 

ENTRE OS CUSTOS REGULATÓRIOS E OS INCENTIVOS 

GOVERNAMENTAIS: PERSPECTIVAS PARA EXPLORAÇÃO E 

PRODUÇÃO DE SHALE GAS EM CAMPOS ONSHORE 

 
 

Dissertação apresentada à Escola de 

Direito do Rio de Janeiro da Fundação 

Getúlio Vargas para obtenção de grau de 

mestre. 

Área de Concentração: Direito da 

Regulação. Linha de Pesquisa: 

Economia, Intervenção e Estratégias 

Regulatórias. 

Orientador: Prof. Dr. Antônio José 

Maristrello Porto. 

Coorientadora: Profª Drª Carla Izolda 

Fiuza Costa Marshall 

O presente trabalho foi realizado com 

apoio financeiro da Fundação Getúlio 

Vargas. 

O presente trabalho foi realizado com 

apoio da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior - Brasil (CAPES) - Código de 

Financiamento 001. 

O presente trabalho foi realizado com 

apoio acadêmico da Empresa de Pesquisa 

Energética (EPE). 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2021 



 
 
 

 
Diniz, Erick Sobral 

Entre os custos regulatórios e os incentivos governamentais: perspectivas 

para exploração e produção de shale gas em campos onshore / Erick Sobral 

Diniz. - 2021. 

 

 
106 f. 

 

 
Dissertação (mestrado) - Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação 

Getulio Vargas. 

Orientador: Antonio José Maristrello Porto 

Inclui bibliografia. 

 

1. Gás natural - Regulação. 2. Agências reguladoras de atividades privadas. 

3. Indústria onshore de gás - Regulação. 4. Incentivos governamentais. 5. 

Impacto ambiental - Avaliação. I. Porto, Antonio José Maristrello. II. Escola de 

Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas. III. Título. 

 

 
CDD – 341.3442 

Elaborada por Rafaela Ramos de Moraes – CRB-7/6625 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

Ficha catalográfica elaborada pelo Sistema de Bibliotecas/FGV 

 

 

 
 
 
 
 



*Skype, Videoconferência, Apps de vídeo etc 
D4Sign 869115b2-d58e-46c0-b646-16ece5cb9118 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verific 

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. 

a 

 
 
 

ERICK SOBRAL DINIZ 
 
 

“ENTRE OS CUSTOS REGULATÓRIOS E OS INCENTIVOS GOVERNAMENTAIS: PERSPECTIVAS PARA 
EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE SHALE GAS EM CAMPOS ONSHORE’’. 

 
 
 

Dissertação apresentado(a) ao Curso de Mestrado Acadêmico em Direito da Regulação do(a) Escola de 

Direito do Rio de Janeiro para obtenção do grau de Mestre em Direito da Regulação. 

 
Data da defesa: 24/03/2021 

 
 

ASSINATURA DOS MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA 
 
 

Presidente da Comissão Examinadora: Profº Antônio José Maristrello Porto 
 

Antônio José Maristrello Porto 
Orientador 

Carla Izolda Fiuza Costa Marshall 
Co-Orientador 

 
 

Patrícia Regina Pinheiro Sampaio 
Membro 

Fernanda Delgado de Jesus 
Membro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos termos da Lei nº 13.979 de 06/02/20 - DOU nº 27 de 07/02/20 e Portaria MEC nº 544 de 16/06/20 - DOU nº 114 de 
17/06/20 que dispõem sobre a suspensão temporária das atividades acadêmicas presenciais e a utilização de recursos 
tecnológicos face ao COVID-19, as apresentações das defesas de Tese e Dissertação, de forma excepcional, serão 
realizadas de forma remota e síncrona, incluindo-se nessa modalidade membros da banca e discente. 

 
 
 

Fernando Ângelo Ribeiro Leal Antonio de Araujo Freitas Junior 
Coordenador Pró-Reitor de Ensino, Pesquisa e Pós-Graduação FGV 

 

 

 
 

 

 

 

Instrução Normativa nº 01/19, de 09/07/19 - Pró-Reitoria FGV 
Em caso de participação de Membro(s) da Banca Examinadora de forma não-presencial*, o Presidente da Comissão Examinadora 
assinará o documento como representante legal, delegado por esta I.N. 

D4Sign f7a82831-3f93-4b45-8dc8-50f7746a8e64 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar r 

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. 



*Skype, Videoconferência, Apps de vídeo etc 
D4Sign 869115b2-d58e-46c0-b646-16ece5cb9118 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verific 

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. 

a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrução Normativa nº 01/19, de 09/07/19 - Pró-Reitoria FGV 
Em caso de participação de Membro(s) da Banca Examinadora de forma não-presencial*, o Presidente da Comissão Examinadora 
assinará o documento como representante legal, delegado por esta I.N. 

D4Sign f7a82831-3f93-4b45-8dc8-50f7746a8e64 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar r 

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. 
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RESUMO 

Diante da maturidade de diversos reservatórios convencionais onshore, novas alternativas 

energéticas devem ser postas, a exemplo da inclusão dos recursos não convencionais na 

matriz energética brasileira, em especial do shale gas. Para tanto, o conhecimento das 

reservas nacionais é condição imprescindível para o melhor dimensionamento do 

potencial geológico nacional e dos riscos envolvidos na sua exploração e produção. 

Contudo, com a judicialização dos contratos da 12ª rodada de licitações, tal processo foi 

protelado pela suspensão dos efeitos dos referidos instrumentos contratuais. Desse modo, 

ações foram tomadas para reduzir a assimetria informacional quanto as técnicas de 

exploração que foram o fundamento de tal suspensão, a exemplo do REATE e do projeto 

poço transparente. Ainda assim, não basta a desmistificação dos não convencionais, sem 

que se revise o arcabouço regulatório e se garantam incentivos competitivos, sob pena de 

não se atrair o fomento necessário para a consecução das atividades. Para tanto, a 

celebração de TCC entre a Petrobras e o CADE e a implementação do novo mercado de 

gás são fundamentais, visto que pretendem, respectivamente, mitigar a posição dominante 

da Petrobras e garantir a desverticalização do mercado de gás, o acesso não 

discriminatório a infraestruturas, além de transparência na formação dos preços da 

molécula de gás natural. 

Palavras-Chave: Incentivos Governamentais; Custos Regulatórios; Riscos e Incertezas; 

Reservatórios de baixa permeabilidade 



ABSTRACT 

Due to the maturity of oil and gas onshore reservoirs, new energetic alternatives must be 

adressed and the inclusion of unconventional resources as national energy sources must 

be highlighted, specially for shale gas. For this purpose, national reserves knowledge is 

an indispensable condition to better size our geologic potencial and the risks involving 

exploitation and production of these resources. However, due to the judicialisation of 

twelft bidding round contracts, this process was delayed, since their effects were 

suspended. Therefore, governmental actions - REATE and transparent field project - were 

taken in order to reduce information asymmetry relating to exploration techniques, whose 

controversies were the main reason for the referred contract suspension. Even so, 

demystification of unconventional resources is not enough to foster its activities, there 

must be a regulatory revision and competitive incentives. For that purpose, Petrobras and 

CADE celebrated an agreement to mitigate Petrobras’s market dominant position and a 

new model for gas market was implemented, in order to allow market desverticalisation, 

non discriminatory acess to infraestructures and transparency to natural gas price 

formation. 

 

Key words: Governmental Incentives; Regulatory Costs; Risk and Uncertainties; Low 

Permeabilit Reservoirs 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 
ADI – Ação Direita de Inconstitucionalidade 

AAAS - Avaliação Ambiental de Área Sedimentar 

ANP – Agência Nacional de Petróleo 

CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

 
CNPE – Conselho Nacional de Política Energética 

 
EPE – Empresa de Pesquisa Energética 

 
FR – Fator de Recuperação 

 
MME – Ministério de Minas e Energia 

 
MP – Ministério Público 

 
OCDE – Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

 
OPEP – Organização dos Países produtores de petróleo 

REATE – Programa de Revitalização de áreas terrestres 

TCC – Termo de compromisso de cessação 

TCU – Tribunal de Contas da União 

 
STF – Supremo Tribunal Federal 



SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO .........................................................................................................................17 

DEFINIÇÃO DO OBJETO DE PESQUISA ............................................................................25 

CAPÍTULO 1 - CENÁRIO BRASILEIRO PARA A EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DOS 

RECURSOS NÃO CONVENCIONAIS: INCENTIVOS REGULATÓRIOS E 

COMPETITIVOS PARA O MERCADO DE ÓLEO E GÁS .................................................29 

1.1 Potencial das bacias sedimentares brasileiras .................................................................29 

1.2 Modelo de oferta permanente e a proposta de uniformização do procedimento de 

licenciamento ambiental como incentivos para a produção terrestre de gás natural ............33 

1.3 Medidas competitivas para o fomento à pluralidade de atores na produção 

terrestre e os custos referentes ao acesso e utilização de infraestruturas ...............................38 

1.4 Shale gas em perspectiva comparada: o caso norte americano ......................................45 

CAPÍTULO 2 – REGULAÇÃO AMBIENTAL, EXTERNALIDADES NEGATIVAS E 

ASSIMETRIA DE INFORMAÇÃO: JUDICIALIZAÇÃO DA EXPLORAÇÃO E 

PRODUÇÃO DE SHALE GAS .................................................................................................53 

2.1 Regulação ambiental e a avaliação dos riscos quanto aos potenciais impactos 

ambientais da exploração do shale gas: a questão da assimetria de informação ....................54 

2.2 Potenciais impactos ambientais e avaliação dos riscos quanto a técnica de fraturamento 

hidráulico em formações de folhelho ........................................................................................64 

2.2.1 O uso da água ...............................................................................................................66 

2.2.2 Contaminação de águas superficiais e subterrâneas ...................................................67 

2.2.3 Sismicidade ...................................................................................................................70 

CAPÍTULO 3 – REGULAÇÃO ECONÔMICA E CONCORRÊNCIA: A 

JUDICIALIZAÇÃO DA VENDA DE ATIVOS DE SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

 ...................................................................................................................................................72 

3.1 Regulação econômica e concorrência ...............................................................................72 

3.2 Posição dominante da Petrobras: o embate entre desinvestimento e desestatização ......76 

CAPÍTULO 4 – O NOVO MERCADO DE GÁS E A PROPOSTA DE MARCO 

REGULATÓRIO PARA O SETOR ........................................................................................83 

4.1 Indústria do gás natural, incentivos governamentais e falhas de mercado ....................85 

4.2 Competência regulatória do setor de gás natural, o papel do novo marco regulatório e 

suas possíveis antinomias ..........................................................................................................92 



CONSIDERAÇÕES FINAIS – Prognóstico e perspectivas para o onshore ............................95 

REFERÊNCIAS ...................................................................................................................... 100 
 



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 
Figura 1- Geologia esquemática de recursos para produção de gás natural................... 18 

Figura 2 – Recursos de baixa permeabilidade .............................................................. 31 

Figura 3 – Consumo de gás natural por setor (média de 2020) ..................................... 33 

Figura 4 – Produção percentual de gás natural em terra por estado em 2017 ................ 40 

Figura 5 – Produção de gás natural terrestre por concessionário (Mm³ por dia) ........... 41 

Figura 6 – Estimativa de custos de produção de gás natural em projeto no Brasil (US$ 

por MMBtu)................................................................................................................ 43 

Figura 7- Produção americana de gás natural seco por tipo no período de 2000 a 2050 47 

Figura 8 – Malha de gasotuos estaduais e interestaduais nos EUA ............................... 48 

Figura 9 – Consumo americano de gás natural, produção seca e importações de 1950 a 

2018 ............................................................................................................................ 49 

Figura 10 – Poço transparente: esquema de monitoramento ......................................... 59 

Figura 11 – Panorama de avaliação preliminar de risco induzidos por fraturamento 

hidráulico em operações isoladas e em todo o projeto (Estudo Europeu) ..................... 65 

 
 

LISTA DE TABELAS 

 
 

Tabela 1- Contratos que se encontram suspensos na fase de exploração com referência a 
junho de 2020 ............................................................................................................. 34 

file:///D:/Downloads/Dissertação%20-%20Erick%20Diniz%2018.05.docx%23_Toc72312188
file:///D:/Downloads/Dissertação%20-%20Erick%20Diniz%2018.05.docx%23_Toc72312189
file:///D:/Downloads/Dissertação%20-%20Erick%20Diniz%2018.05.docx%23_Toc72312190
file:///D:/Downloads/Dissertação%20-%20Erick%20Diniz%2018.05.docx%23_Toc72312191
file:///D:/Downloads/Dissertação%20-%20Erick%20Diniz%2018.05.docx%23_Toc72312192
file:///D:/Downloads/Dissertação%20-%20Erick%20Diniz%2018.05.docx%23_Toc72312193
file:///D:/Downloads/Dissertação%20-%20Erick%20Diniz%2018.05.docx%23_Toc72312193
file:///D:/Downloads/Dissertação%20-%20Erick%20Diniz%2018.05.docx%23_Toc72312194
file:///D:/Downloads/Dissertação%20-%20Erick%20Diniz%2018.05.docx%23_Toc72312195
file:///D:/Downloads/Dissertação%20-%20Erick%20Diniz%2018.05.docx%23_Toc72312196
file:///D:/Downloads/Dissertação%20-%20Erick%20Diniz%2018.05.docx%23_Toc72312196
file:///D:/Downloads/Dissertação%20-%20Erick%20Diniz%2018.05.docx%23_Toc72312197
file:///D:/Downloads/Dissertação%20-%20Erick%20Diniz%2018.05.docx%23_Toc72312198
file:///D:/Downloads/Dissertação%20-%20Erick%20Diniz%2018.05.docx%23_Toc72312198


GLOSSÁRIO 

Fraturamento Hidraulico: Processo que estimula ou aumenta a produção e a 

recuperação de um poço, pela injeção de fluidos e propante (areia ou um material similar) 

em alta pressão, a fim de criar fraturas no reservatório. O fraturamento hidráulico aumenta 

a surperfície da formação, permitindo que ocorra o escoamento de óleo e gás natural entre 

a formação e o poço. Além disso, água é o fluido mais utilizado, todavia, dióxido de 

carbono e gás de nitrogênio são, por vezes, utilizados. Tal técnica de exploração é 

normalmente utilizada em formações de baixa permeabilidade1. 

Produção convencional de óleo e gás natural: Óleo cru e gás natural que são produzidos 

pela perfuração de poços numa formação geológica com reservatório e fluidos2 

Produção não convencional de óleo e gás natural: Terminologia abrangente para a 

exploração e produção de óleo e gás natural que não ocorre pelas técnicas convencionais. 

O termo não convencional é caracterizado pela junção características específicas dos 

recursos, a saber: a viabilidade de exploração e tecnologias de produção; o contexto 

econômico vigente; a escala, frequência e duração da produção do recurso. Contudo, 

percepções dessas caraterísticas se modificam ao longo do tempo3. Os recursos não 

convencionais referem-se a alguns plays de baixa permeabilidade como os arenitos 

fechados (tight gas) e folhelhos (shale gas e shale oil), camadas de carvão (coal-bed 

mathane) e hidratos de gás (metano na forma de um sólido cristalino que pode ser 

encontrado em sedimentos marinhos ou em camadas de gelo permanente).4 

Oferta Permanente: modelo de licitação sob regime de concessão que oferece, 

permanentemente, áreas para exploração e produção de petróleo e gás natural que já 

foram licitadas no passado e não foram adquiridas. Nesse modelo, as empresas 

manifestam interesse por determinadas áreas e a Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis abre um processo de licitação para oferta dessas áreas.5 

Shale Gas ou Gás de folhelho- O gás de folhelho é produzido de rochas argilosas ricas 

em matéria orgânica, que servem como rocha-fonte, trapa e reservatório parao gás natural. 

Os folhelhos têm permeabilidade muito baixa (centenas de nanodarcies) requerendo 

fraturas naturais ou estimulação porfraturamento hidráulico. Novas tecnologias, 

especialmente a perfuração de poços horizontais com longa extensão combinada com 

intenso fraturamento hidráulico, permitiram a produção de gás em vazões econômicas.”6” 
 

 

 

 

 

 

1 Tradução livre. Disponível em https://www.eia.gov/tools/glossary/index.php?id=H. Acesso em 29 de Jun. 

de 2020 
2 Tradução livre. Disponível em: https://www.eia.gov/tools/glossary/index.php?id=C. Acesso em 01 de Jul. 

de 2020 
3 Tradução livre. Disponível em: https://www.eia.gov/tools/glossary/index.php?id=U. Acesso em 01 de Jul. 

de 2020. 
4 DELGADO, Fernanda. FEBRARO, Julia. O Programa REATE e a desmistificação do faturamento 

hidráulico no Brasil. Caderno Opinião. FGV Energia. Janeiro de 2018. P. 6 
5Glossário de sligas. FGV Energia. Disponível em: 

https://fgvenergia.fgv.br/sites/fgvenergia.fgv.br/files/glossarios/pdf/glossario_og.pdf. Acesso em 05 de Jul. 
De 2020 
6 EPE. 2012. Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás. Ciclo 2011-2013. Brasília: MME/EPE, 

2012, 440 p. Disponível em: https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados- 
abertos/publicacoes/Zoneamento-Nacional-de-Recursos-de-Oleo-e-Gas-2011-2013. Acessado em: agosto 
de 2020. 

https://www.eia.gov/tools/glossary/index.php?id=H
https://www.eia.gov/tools/glossary/index.php?id=C
https://www.eia.gov/tools/glossary/index.php?id=U
https://fgvenergia.fgv.br/sites/fgvenergia.fgv.br/files/glossarios/pdf/glossario_og.pdf
http://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-


Reservas: Reserva corresponderia a parte dos recursos que pode ser técnica ou 

economicamente extraída ou produzida, no momento de sua determinação, com um certo 

grau de certeza. Esse mesmo grau de certeza são imbutidos nos seguintes parâmetros: a) 

reservas provadas 1P, volumes cuja certeza é de no mínimo 95% , b) reservas provadas 

prováveis 2P com certeza de no mínimo 50% e c) reservadas provadas prováveis possíveis 

3P cuja certeza é no mínimo 5%7. 

Reservatório: Formação subterrânea porosa ou fraturada e permeável contendo porção 

individual com acumulação natural de hidrocarbonetos com viabilidade de produção 

(óleo cru e ou gás natural), os quais são confinados por uma rocha impermeável – 

denominada capeadora ou selante - ou barreiras aquáticas8 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 DELGADO, Fernanda. Fundamentos da petropolítica: o livre mercado petrolífero em tempos da Covid- 

19. Edição Especial, Caderno Opinião. Abril de 2020. P 9 
8 Tradução livre. Disponível em https://www.eia.gov/tools/glossary/index.php?id=C. Acesso em 29 de Jun. 

de 2020 

https://www.eia.gov/tools/glossary/index.php?id=C
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INTRODUÇÃO 

 

 
Em junho de 2013, o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) autorizou 

por meio da Resolução nº 06/2013 a realização da 12ª Rodada de Licitações de blocos 

para a exploração e a produção de petróleo e de gás natural, cujo objetivo era ampliar a 

oferta de gás natural onshore, por meio da inclusão de 240 blocos relacionados tanto a 

bacias maduras como novas fronteiras. Para tanto, o contrato de licitação9 foi inovador, 

ao dispor a possibilidade de exploração e produção de gás natural10 a partir de recursos 

convencionais e não convencionais1112. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

9 Na forma do art. 24 da lei 9.478 (lei do petróleo), os contratos de concessão da indústria de óleo e gás são 

divididos em duas fases: uma de exploração e outra de produção. A primeira teria o intuito de descobrir e 

avaliar jazidas de petróleo e gás natural, durante a mesma, o concessionário desenvolve atividades de 

geofísica e geologia, de modo a recolher informações sobre o potencial do bloco arrematado, assim, se 

descobertos osrecursos e declarada sua respectiva comerciabilidade, um plano de desenvolvimento é 
apresentado a ANP e, caso aprovado, as reservas são incluídas na área de concessão. Na segunda fase, as 

reservas economicamente viáveis dão origem a um campo produtor, assim efetiva-se a implementação da 

infraestrutura necessária para exploração e segue-se para a produção e abastecimento do mercado, após a 

expedição de licença ambiental pelo órgão competente. 
10 A exploração e produção de recursos não convencionais necessita de estímulos nos reservatórios, uma 

dessas técnicas seria o fraturamento hidráulico, o qual consistiria na injeção de fluido de fraturamento – 

composto de água, propante e produtos químicos sob alta pressão – após a perfuração e revestimento do 

poço. A pressão resultante geraria tensões na rocha (folhelho ou arenito fechado), de modo abrir fraturas 

nas mesmas, as quais seriam mantidas pela intrusão de grânulos de propante. Finda a injeção do fluido, a 

despressurização do poço cria um gradiente de pressão que permite a fluidez dos hidrocarbonetos até a 
superfície. Além disso, em função da potencialidade de impactos negativos decorrentes da implementação 

dessa técnica, há necesidade de avaliação geológica, que abranja a caracterização detalhada das áreas a 

serem exploradas para os recursos não convencionais, com atenção a variações litológicas, à presença de 

descontinuidades, arcabouço estrutural e regime deformacional e quanto a possível reativação de falhas ou 

fraturas preexistentes e interconexão com fraturas induzidas. PROMINP/CTMA. Aproveitamento de 

hidrocarbonetos em reservatórios não convencionais no Brasil / Programa de Mobilização da 

Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural. Comitê Temático de Meio Ambiente. Brasília: - Projeto 

MA 09, 2016. p. 14 
11 Os reservatórios não convencionais podem ocorrer em formações de baixíssima permeabilidade, como 

os arenitos fechados (tight gas) e folhelhos (shale gas, shale oil e oil shale), bem como em camadas de 
carvão (coalbed methane). A partir dos mesmos, pode ocorrer a extração e a produção de gás natural e 

petróleo. Ibid. p. 9 
12 “Recentemente, a classificação convencional ou não-convencional deixou de ser guiada por aspectos 

econômicos e passou a ser dirigida pelas diferenças geológicas dos reservatórios. Nesse contexto, passaram 

a classificar como recursos convencionais aquelas acumulações de gás em rochas reservatórios de elevada 

porosidade e permeabilidade com presença de trapas estruturais e estratigráficas. Em contraponto, os 
recursos não convencionais passaram a ser entendidos como aqueles cuja formação dos reservatórios 

independe de armadilhas estruturais ou estratigráficas. ” DELGADO, Fernanda. FEBRARO, Julia. O 

Programa REATE e a desmistificação do faturamento hidráulico no Brasil. Caderno Opinião. FGV 

Energia. Janeiro de 2018. P. 6
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Fonte: EIA, 201913 

Os blocos da referida rodada tinham o intuito de ampliar as reservas e a produção 

nacional de gás natural, fomentar o conhecimento das bacias sedimentares, descentralizar 

o investimento exploratório no País, desenvolver a pequena indústria petrolífera e fixar 

empresas nacionais e internacionais14. Ainda assim, havia necessidade de mais dados 

geológicos para precisar a localização aleatória dos sweet spots15, definidos como porções 

da rocha geradora16 que viabilizam a produção de hidrocarbonetos com a necessária 

economicidade. 

Contudo, fato é que apenas 72 dos 240 blocos licitados na referida rodada de 

licitação foram arrematados, dos quais 54 estavam localizados nas Bacias do Recôncavo 

 
13Disponível em: https://www.eia.gov/energyexplained/natural-gas/where-our-natural-gas-comes- 

from.php. Acesso em 29 de jun. de 2020 
14 PROMINP/CTMA. Op. Cit. P. 10 
15 “ Local com maior potencial de produção de hidrocarbonetos (em relação a qualidade do reservatório, 

fraturabilidade ou fragilidade da rocha e domínio dos campos de tensões naturais da bacia sedimentar”. 
FGV ENERGIA. O Shale Gas a espreita no Brasil: desmistificando a exploração de recursos de baixa 

permeabilidade. Fevereiro de 2019. Nº 09. Cadernos FGV Energia. p. 121. 
16 “O petróleo ocorre em regiões da crosta formadas por rochas sedimentares. Ele forma-se em uma rocha, 

chamada rocha geradora, rica em restos orgânicos, sobretudo micro-organismos animais. Durante milhões 

de anos esses detritos orgânicos sofrem transformações, que levam a um aumento da temperatura e da 

pressão interna, o que acaba rompendo a rocha. Com isso, o petróleo migra para cima através dos poros 

existentes nas rochas, até encontrar algo que o impeça de continuar se deslocando. ” Disponível em: 

http://www.cprm.gov.br/publique/Redes-Institucionais/Rede-de-Bibliotecas---Rede-Ametista/Petroleo- 

do-Pre-Sal-1301.html. Acesso em 27 de Jun. de 2020 

Figura 1- Geologia esquemática de recursos para produção de gás natural 

https://www.eia.gov/energyexplained/natural-gas/where-our-natural-gas-comes-from.php
https://www.eia.gov/energyexplained/natural-gas/where-our-natural-gas-comes-from.php
http://www.cprm.gov.br/publique/Redes-Institucionais/Rede-de-Bibliotecas---Rede-Ametista/Petroleo-do-Pre-Sal-1301.html
http://www.cprm.gov.br/publique/Redes-Institucionais/Rede-de-Bibliotecas---Rede-Ametista/Petroleo-do-Pre-Sal-1301.html
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e Sergipe- Alagoas, onde existiam as maiores expectativas para exploração de recursos 

não convencionais. Ademais, os recursos convencionais eram prioritários no País, por 

conta disso, a implementação de empreendimentos nessa nova fronteira energética tinha 

perspectivas de longo prazo, visto o foco da exploração nacional pela Petrobras se dar em 

campos de pré-sal17. 

De todo modo, as questões não se limitaram aos aspectos econômicos e 

exploratórios, uma vez que manifestações legislativas e ações civis públicas18 foram 

demonstrativos das controvérsias ambientais e sociais sobre a exploração de recursos não 

convencionais19, adicione-se o fato de Resolução nº 21/201420 da Agência Nacional de 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) ser posterior ao referido leilão. 

Nesse contexto de controvérsias ambientais, a 4ª Câmara de Coordenação e 

Revisão do Ministério Público Federal, em 18 de setembro de 2013, enviou ao Ministério 

de Minas e Energia e à ANP a Recomendação nº 1/13, com o intuito de solicitar a 

realização de uma Avaliação Ambiental Estratégica para esclarecer riscos e impactos da 

prospecção de gás de folhelho21, e pleiteando, também, a suspensão da 12ª Rodada 

 

17 PROMINP/CTMA. Op Cit., p. 10 
18 Vide as seguintes ações civis públicas: nº 5005509-18.2014.404.7005 do Estado do Paraná, nº 5610- 

46.2013.4.01.4003 do Estado do Piauí, nº 0800366-79.2016.4.05.8500 do Estado do Sergipe e nº 0030652- 
38.2014.4.01.3300 do Estado da Bahia 
19 “Os impactos potenciais do desenvolvimento dos recursos petrolíferos não-convencionais, assim como 

as estratégias para gestão desses impactos, devem ser considerados no contexto dos valores e preocupações 

das comunidades locais. Mais especificamente, o modo pelo qual residentes sejam engajados nas decisões 

relativas ao desenvolvimento desses recursos petrolíferos será fator determinante da sua aceitação ou 

rejeição. A aceitação pública do aproveitamento desses recursos energéticos em grande escala somente será 

obtida pela transparência e credibilidade no monitoramento dos impactos ambientais. Tudo é uma questão 

de polaridade: uma comunidade pode perceber o gás de folhelho como uma oportunidade sedutora enquanto 

outra a vê como uma ameaça traiçoeira” DELGADO, FEBRARO, Op. Cit., p. 10 
20 A referida resolução estabelece algumas etapas em seus artigos 7º, 8º e 9º para a implementação da técnica 

de fraturamento hidráulico em reservatório não convencional, a saber: a primeira etapa seria o programa 

exploratório mínimo, com duração de 5 a 8 anos e por meio da qual serão realizados testes, modelagens, 

análises e estudos com o objetivo de identificar a localização das áreas com reservas de gás natural passíveis 
de serem exploradas. No caso de descoberta dos recursos, a ANP se manifestaria sobre a viabilidade ou não 

da exploração e seria suspensa a fase de exploração até a apresentação dos seguintes documentos e a 

posterior tomada de decisão do órgão regulador, a saber: (a) licença ambiental do órgão competente; (b) 

autorização para utilização dos recursos hídricos; (c) laudo fornecido por laboratório independente, 

acreditado pelo INMETRO, para os corpo hídricos superficiais e poços de água existentes em um raio de 

1.000 metros horizontais do poço a ser perfurado, além de outras análise passíveis de serem exigidas pelo 

órgão competente. (d) o projeto de poço para faturamento hidráulico em reservatório não convencional nos 

termos da mesma resolução; (e) declaração de responsável técnico designado pela empresa de que o projeto 

atende aos requisitos legais e que foram realizados os testes, modelagens, análises e estudos, alinhados com 

as melhores práticas de engenharia, os quais permitiriam deduzir que, no caso de implementação do projeto, 

os riscos de falhas preexistentes serem reatividadas ou de gerar fraturas em qualquer corpo hídrico 
subterrâneo foram reduzidas a níveis toleráveis; (f) estudos e avaliação de ocorrências naturais e induzidas 

de sísmica. Quanto a segunda etapa, ela seria a fase exploratória estendida com duração de até 6 anos, na 

qual se permitiria a utilização da técnica de fraturamento hidráulico, tendo em vista a demonstração de sua 

viabilidade na fase anterior. 
21 Gás de folhelho seria uma fonte de combustível fóssil capaz de produzir gás natural, sua denominação 

em inglês é shale gas. O folhelho é uma rocha argilosa de origem sedimentar. No Brasil, alguns autores 

e técnicas constumam se referir a essa fonte energética como gás de xisto, contudo, xisto é uma rocha 
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Licitações até que essa avaliação fosse feita e sua posterior publicidade adimplida. 

Por sua vez, em 3 de outubro de 2013, o Grupo de Trabalho Interinstitucional de 

Atividades de Exploração e Produção de Óleo e Gás produziu parecer Técnico GTPEG 

nº 03/2013, no qual denotou-se a inexistência de elementos para uma tomada de decisão 

prudente quanto aos riscos e impactos da exploração dos recursos não convencionais. 

Assim, o referido documento corrobora a necessidade de se realizar Avaliação Ambiental 

de Área Sedimentar (AAAS) prevista na Portaria Interministerial do MME e do 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) nº 198/201222, de modo a esclarecer as 

controvérsias23 sobre a técnica do fraturamento hidráulico24. 

Como resultado, o conflito ambiental em questão foi judicializado e os efeitos dos 

contratos assinados na 12ª rodada de licitações suspensos, por mais que diretrizes para 

implementação de precaução tenham sido expedidas tanto no contrato de concessão como 

em resolução editada, posteriormente ao leilão, pela ANP. Além disso, argumenta-se que 

o fraturamento hidráulico– metodologia utilizada para produção de gás natural a partir de 

 
 

metamórfica de outra origem e, por isso, elas não se confudem. Desse modo, o presente trabalho pretende 

utilizar gás de folhelho como a tradução para a expressão shale gas. Disponível em: 

http://www.cprm.gov.br/publique/Redes-Institucionais/Rede-de-Bibliotecas---Rede-Ametista/Gas-do- 

%22Xisto%22-2618.html. Acesso em 28 de jun. de 2020 
22 O artigo 2º da Portaria Interministerial MME/MMA Nº 198/2012 define a avaliação ambiental de área 

sedimentar como: “(...) processo de avaliação baseado em estudo multidisciplinar, com abrangência 

regional, utilizado pelos Ministérios de Minas e Energia e do Meio Ambiente como subsídio ao 

planejamento estratégico de políticas públicas, que, a partir da análise do diagnóstico socioambiental de 
determinada área sedimentar e da identificação dos potenciais impactos socioambientais associados às 

atividades ou empreendimentos de exploração e produção de petróleo e gás natural, subsidiará a 

classificação da aptidão da área avaliada para o desenvolvimento das referidas atividades ou 

empreendimentos, bem como a definição de recomendações a serem integradas aos processos decisórios 

relativos à outorga de blocos exploratórios e ao respectivo licenciamento ambiental”. 
23 Destaque-se ainda que a ANP não descartou a possibilidade de danos ambientais tanto pela cláusula 

21.2.1 do contrato de licitação da 12ª rodada como pela Resolução 21/2014, marco regulatório publicado 

posteriormente ao referido leilão. Quanto a primeira, exigiu-se do concessionário que explorasse recursos 

não convencionais: (a) a garantia de integridade dos poços, revestimentos, cimentações e fraturamento 

hidráulico, de modo a preservar a qualidade dos aquíferos, das águas subterrâneas, do solo e do subsolo; 
(b) a garantia de integridade dos poços de captação, uso tratamento, reuso e/ ou descarte de água, fluidos e 

demais materiais relacionados às operações de fraturamento hidráulico. Por sua vez, a segunda estabelece 

requisitos de preservação ambiental e segurança operacional quanto a técnica de fraturamento hidráulico 

em reservatório não convencional. Exige-se do operador: (a) o estabelecimento de metas de gestão 

ambiental e responsabilidade social; (b) obtenção de licença específica pela ANP para a utilização da 

referida técnica de exploração, além da outorga ou autorização para uso de recursos hídricos, quando 

aplicável; (c) realização de análise de riscos para redução de acidentes; (d) elaboração de plano de 

emergência em caso de acometimento de evento com potencial danoso. Ademais, a resolução esclarece 

preocupação com riscos ambientais específicos, a saber: (a) possibilidade de aumento de atividades 

sísmicas, (b) contaminação de águas; (c) uso de recursos hídricos; (d) tratamento dos efluentes do flowback. 
BLATTLER, Stephanie A regulação diante de incertezas científicas: um estudo sobre a possibilidade de 
exploração e produção de shale gas no Brasil. Dissertação em Direito – FGV Direito Rio. Rio de Janeiro. 

2017. P. 41-42 
24 O método utilizado para o desenvolvimento da produção desses recursos petrolíferos não convencionais 

pode ser descrito sucintamente como a perfuração de rochas geradoras e/ou de reservatórios de baixíssima 

permeabilidade, por intermédio de poços de longo trecho horizontal associado à realização de fraturamentos 

hidráulicos múltiplos com espaçamentos projetados. PROMINP/CTMA. Op. Cit, p. 21 

http://www.cprm.gov.br/publique/Redes-Institucionais/Rede-de-Bibliotecas---Rede-Ametista/Gas-do-%22Xisto%22-2618.html
http://www.cprm.gov.br/publique/Redes-Institucionais/Rede-de-Bibliotecas---Rede-Ametista/Gas-do-%22Xisto%22-2618.html
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formações não convencionais - não são técnicas inovadoras no setor de óleo e gás. 

Conforme levantamento da Petrobrás, havia 12.048 operações de fraturamento hidráulico 

em 5.110 poços nas bacias sedimentares brasileiras, desde 1950 até fevereiro de 20162526. 

Destaca-se, desse modo, a existência de assimetria de informação quanto aos 

potenciais impactos ambientais e riscos dessa técnica de exploração, uma vez que o 

Ministério Público e atores sociais tenderiam a potencializar externalidades negativas 

como a contaminação de aquíferos e a possibilidade de geração de abalos sísmicos, ao 

exigir a suspensão dos efeitos dos contratos e a proibição das atividades de exploração e 

produção, em detrimento da continuidade dos contratos de concessão quanto a fase de 

exploração, diga-se de pesquisa. 

Sob a ótica comparada, a exploração dos não convencionais é reiterada no caso 

norte americano, no qual viu-se, nos últimos anos, tendência de declínio na produção de 

gás natural a partir de jazidas convencionais. Com a exploração dos não convencionais 

houve fortalecimento da economia americana e aumento da relevância desse tipo de 

recurso no mundo27. 

Quanto ao Brasil, por meio da Resolução nº 08 de 2003 do CNPE, o Ministério de 

Minas e Energia fomenta a aquisição de dados geológicos28 para fins de reavaliação das 

informações referente às bacias maduras e das novas fronteiras, de modo a melhor 

 
 

25 Ibid., p 13 
26 De 1950 até 2008, mais de 180.000 poços de gás e petróleo foram perfurados em Alberta no Canadá, por 

meio da utilização do fraturamento hidráulico e em 2013 mais de 70% da produção de gás natural na 

Columbia britânica – região líder na produção de shale e tight gas no Canadá- utilizou a mesma técnica de 

exploração. De acordo com EPA dos EUA em 2016, mais de 300.000 poços utilizaram fraturamento 

hidráulico no período de 2000 a 2015 e cerca de 1 milhão utilizaram a mesma técnica desde 1940. United 

nations conference on trade and development (UNCTAD) Commodities at glance: special issue on shale 

gas. Nº 09. 2018. New York and Geneva. Disponível em 
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/suc2017d10_en.pdf. Acesso em 6 de ago. de 2020. p .12 
27 PROMINP/CTMA. Op. Cit., p. 11 
28 “A Resolução ANP nº 757/2018 regulamenta as atividades de aquisição e processamento de dados, 

elaboração de estudos e acesso aos dados técnicos de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo 

e gás natural nas bacias sedimentares brasileiras. Os dados técnicos das bacias sedimentares brasileiras são 

obtidos por: i) empresas concessionárias, cessionárias ou contratadas em seus respectivos blocos 

exploratórios e campos de produção; ii) empresas de serviços (Empresas de Aquisição de Dados - EADs), 

mediante autorização da ANP; e iii) ANP, em seus estudos para definição de blocos exploratórios. O 

concessionário, contratado ou cessionário e as empresas de serviços (Empresas de Aquisição de Dados - 

EADs) autorizadas a realizar a aquisição, processamento ou estudo de dados técnicos devem comunicar à 

ANP cada operação de aquisição, processamento ou estudo de dados técnicos que for realizada, com um 

dia de antecedência do início das atividades (pelo sítio I-Engine). Além disso, qualquer pessoa física ou 

jurídica pode acessar dados públicos armazenados no Banco de Dados de Exploração e Produção (BDEP), 
que dispõe, por exemplo, de informações sobre poços, sísmicas e levantamentos não sísmicos e 

geoquímicos. O acesso poderá ser realizado por solicitações eventuais ou por meio da assinatura do Termo 

de Adesão ao BDEP, com preços e condições diferenciadas de acesso.” REATE 2020. Relatório do 

Subcomitê Promoção a Livre Concorrência. Julho de 2020 Disponível em: 

http://www.mme.gov.br/documents/27431/0/Relat%C3%B3rio+Subcomit%C3%AA+IV+- 

+Promo%C3%A7%C3%A3o+a+Livre+Concorr%C3%AAncia.pdf/a1282d0f-ef63-6db3-1bed- 

b84122b1f6eb. Acesso em 15 de Jul. de 2020 

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/suc2017d10_en.pdf
http://www.mme.gov.br/documents/27431/0/Relat%C3%B3rio%2BSubcomit%C3%AA%2BIV%2B-%2BPromo%C3%A7%C3%A3o%2Ba%2BLivre%2BConcorr%C3%AAncia.pdf/a1282d0f-ef63-6db3-1bed-b84122b1f6eb
http://www.mme.gov.br/documents/27431/0/Relat%C3%B3rio%2BSubcomit%C3%AA%2BIV%2B-%2BPromo%C3%A7%C3%A3o%2Ba%2BLivre%2BConcorr%C3%AAncia.pdf/a1282d0f-ef63-6db3-1bed-b84122b1f6eb
http://www.mme.gov.br/documents/27431/0/Relat%C3%B3rio%2BSubcomit%C3%AA%2BIV%2B-%2BPromo%C3%A7%C3%A3o%2Ba%2BLivre%2BConcorr%C3%AAncia.pdf/a1282d0f-ef63-6db3-1bed-b84122b1f6eb
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mensurar o potencial das mesmas29. A exemplo, as bacias terrestres do Recôncavo, 

Espírito Santo, Sergipe, Alagoas e Potiguar não possuem expectativas para grandes 

volumes de descobertas quanto a recursos convencionais30, assim os não convencionais 

seriam uma alternativa para manutenção da produção e dos benefícios a eles atrelados. 

Entende-se que a produção de gás de fontes não convencionais quando feita 
corretamente pode trazer benefícios abrangentes, incluindo o aprimoramento 

da segurança energética, preços mais baixos do gás natural, uma pegada 

ambiental mais limpa do que a de outros combustíveis fósseis e 

desenvolvimento econômico31. 

 

Por sua vez, argumenta-se que, do ponto de vista econômico, o mercado para 

exploração e produção de gás natural possui altos níveis de concentração, tanto na oferta, 

quanto na demanda. Quanto a primeira, há posição dominante da Petrobras com quase 

83% de gás natural de extração terrestre no ano de 2019, ao passo que no viés da demanda 

a concentração é ainda maior, com exceção do caso do Estado da Bahia, no qual a referida 

empresa mantem posição de monopsônio. No plano da oferta, releva-se o plano de 

desinvestimentos da Petrobras em campos onshore, uma vez que o escopo da referida 

empresa estaria em campos offshore e, por isso, a venda de seus ativos em terra se faria 

prudente32. 

O plano de desinvestimento da Petrobras teria o intuito de reorganizar 

financeiramente a companhia, além de ampliar condições concorrenciais de competidores 

e incentivar a entrada de novos atores econômicos, a exemplo do que ocorre com a venda 

de ativos de transporte (gasodutos) e distribuição da gás, conforme TCC firmado entre o 

CADE e a Petrobras33. Tal ato teria o intuito de endereçar os principais problemas 

estruturais do mercado de gás natural, de modo a permitir a entrada de novos players e 

novos investimentos nacionais e internacionais34. 

 
 

29 PROMINP/CTMA. Op. Cit., p. 11 
30 Id. 
31 FGV ENERGIA. O Shale Gas a espreita no Brasil: desmistificando a exploração de recursos de baixa 

permeabilidade. Fevereiro de 2019. Nº 09. Cadernos FGV Energia. P. 12 
32 REATE 2020, Relatório subcomitê promoção a livre concorrência. Julho 2020. P. 103- 104 

Disponível em http://www.mme.gov.br/documents/27431/0/Relat%C3%B3rio+Subcomit%C3%AA+IV+- 

+Promo%C3%A7%C3%A3o+a+Livre+Concorr%C3%AAncia.pdf/a1282d0f-ef63-6db3-1bed- 

b84122b1f6eb. Acesso em 13 de Jul. de 2020 
33 Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

(CADE). Termo de compromisso de cessação de prática (versão pública). Brasília. 2019. Disponível 
em: 
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicb 

uRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yM2Ur8iByH- 
Nu4yvA1cv_9inRMOg4J1hcDMIohDGroONKELtnpkMU8Pfaq47IACp_3Fd9iD44arSE934kMfAu8z. 
Acesso em 04 de jan. de 2020. 
34 Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

CADE. Disponível em http://www.cade.gov.br/noticias/cade-e-petrobras-celebram-acordo-para-venda-de- 
ativos-no-mercado-de-gas-natural. Acesso em 31  de Julho de 2020. 

http://www.mme.gov.br/documents/27431/0/Relat%C3%B3rio%2BSubcomit%C3%AA%2BIV%2B-%2BPromo%C3%A7%C3%A3o%2Ba%2BLivre%2BConcorr%C3%AAncia.pdf/a1282d0f-ef63-6db3-1bed-b84122b1f6eb
http://www.mme.gov.br/documents/27431/0/Relat%C3%B3rio%2BSubcomit%C3%AA%2BIV%2B-%2BPromo%C3%A7%C3%A3o%2Ba%2BLivre%2BConcorr%C3%AAncia.pdf/a1282d0f-ef63-6db3-1bed-b84122b1f6eb
http://www.mme.gov.br/documents/27431/0/Relat%C3%B3rio%2BSubcomit%C3%AA%2BIV%2B-%2BPromo%C3%A7%C3%A3o%2Ba%2BLivre%2BConcorr%C3%AAncia.pdf/a1282d0f-ef63-6db3-1bed-b84122b1f6eb
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yM2Ur8iByH-Nu4yvA1cv_9inRMOg4J1hcDMIohDGroONKELtnpkMU8Pfaq47IACp_3Fd9iD44arSE934kMfAu8z
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yM2Ur8iByH-Nu4yvA1cv_9inRMOg4J1hcDMIohDGroONKELtnpkMU8Pfaq47IACp_3Fd9iD44arSE934kMfAu8z
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yM2Ur8iByH-Nu4yvA1cv_9inRMOg4J1hcDMIohDGroONKELtnpkMU8Pfaq47IACp_3Fd9iD44arSE934kMfAu8z
http://www.cade.gov.br/noticias/cade-e-petrobras-celebram-acordo-para-venda-de-ativos-no-mercado-de-gas-natural
http://www.cade.gov.br/noticias/cade-e-petrobras-celebram-acordo-para-venda-de-ativos-no-mercado-de-gas-natural
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Além disso, releva-se a votação não unânime do acórdão da ADI 5.624 julgada 

pelo STF, na medida em que admitiu a prescindibilidade de licitação e aval do Congresso 

Nacional para venda de ações de sociedade de economia mista de segundo grau como 

subsidiárias integrais e controladas, ainda que importe em perda do controle acionário 

pelo Estado. Tal prática seria considerada como desinvestimento e estaria amparada pelo 

decreto 9.188 de 2017 e pela lei 13.303 de 2016, no caso da alienação de ativos da 

Petrobras, ela teria autorização legislativa genérica amparada no art. 64 da Lei do 

Petróleo. 

Nesse sentido, o presente trabalho questiona a necessidade tanto de alterações 

regulatórias como concorrenciais para se garantir a atuação hígida de uma pluralidade de 

atores no segmento de gás natural terrestre, seja pela produção convencional como pela 

potencial produção não convencional. Para tanto, o estabelecimento do novo mercado de 

gás e da potencial aprovação legislativa de um novo marco regulatório se mostram como 

ações prudentes para o alcance desse objetivo, visto que pretendem garantir metas como: 

a desverticalização do mercado em questão, o acesso não discriminatório a infraestruturas 

e transparência na formação dos preços. 

Estabelecidas as questões centrais do trabalho, sua divisão metodológica estará 

centrada em quatro seções: a primeira terá o intuito de explicitar o panorama atual da 

indústria onshore brasileira – por meio de uma análise majoritariamente descritiva - de 

modo a explicitar o potencial nacional dos recursos não convencionais, os incentivos 

regulatórios e competitivos para o onshore, a contribuição dos pequenos e médios 

produtores para o referido ambiente e uma breve comparação com a perspectiva 

regulatória americana, visto que lá já se implentou um arcabouço regulatório para 

mitigação e gestão dos riscos envolvidos na atividades. 

A segunda seção endeçará a regulação ambiental quanto aos não convencionais, 

denotando tanto as tensões judicializadas quanto a aplicação do princípio da precaução 

como as ações governamentais que tiveram o intuito de fomentar sua exploração e 

produção e mitigar os custos decorrentes da assimetria de informação, que fomentou a 

supensão dos efeitos dos contratos da 12ª rodada de licitações. Para tanto, será trabalhada 

a implementação do projeto piloto do poço transparente, o REATE e a desmistificação da 

exploração dos não convencionais, com o intuito de explicitar o panorama das 

controvérsias ambientais e denotar a existência de um arcabouço regulatório capaz de 

mitigar riscos e suprir potenciais incertezas científicas. 

Ato contínuo a terceira seção trabalhará a interseção entre regulação econômica 

e concorrência nesse mercado, denotando o abuso de posição dominante da Petrobras no 
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setor de gás natural e a celebração de um TCC entre a referida empresa e o CADE. Nesse 

esteio, argumentar-se-á sobre a prudência dos desinvestimentos da Petrobras em 

detrimento da sua qualificação como desestatização, conforme a discussão posta na ADI 

5.624, para fins de mitigação da posição dominante da referida empresa. 

A quarta seção trabalhará a sedimentação de um ambiente concorrencial com 

pluralidade de atores em âmbito terrestre pela implementação do plano de 

desinvestimentos da Petrobras. Para tanto, reconfigura-se a regulação aplicável a esse 

mercado, nos moldes do novo mercado de gás e do potencial marco regulatório, que está 

em tramitação no Congresso Nacional. Pretende-se garantir o compartilhamento de 

infraestruturas, o acesso não discriminatório as mesmas, implementar o regime de 

autorização para novos gasodutos e garantir transparência na forma da resolução nº 

794/2019 da ANP para determinação dos preços de gás natural. De todo modo, algumas 

controvérsias jurídicas quanto ao marco regulatório em tramitação serão postas, a 

exemplo de potenciais conflitos de competência e o embate na definição de gasodutos de 

transporte e distribuição. 
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DEFINIÇÃO DO OBJETO DE PESQUISA 

 

 

O presente trabalho visa endereçar o contexto dos campos onshore nacionais, 

denotando o potencial de gás folhelho e as controversias envolvendo sua exploração e 

produção. Para tanto, serão analisadas tanto a regulação pertinente quanto as ações 

governamentais, a exemplo de diretrizes regulatórias do CNPE e ANP, além de estudos 

da EPE. Ademais, serão endereçados programas públicos e privados, a saber o REATE, 

o poço transparente, a oferta permanente e o plano de desinvestimento da Petrobras no 

segmento de gás onshore. Ato contínuo, trabalhar-se-á a implementação do novo mercado 

de gás e a proposta de novo marco regulatório em tramitação no Congresso Nacional, 

como incentivos competitivos e regulatórios para a cadeia de gás natural como um todo, 

vista a abertura do mercado em questão. 

Nesse sentido, a pergunta central do trabalho seria: como garantir um diálogo 

entre regulação econômica e ambiental no caso da exploração e produção dos não 

convencionais, de modo a conciliar a aplicação razoável e proporcional do princípio da 

precaução sem que se exijam custos regulatórios excessivos dos concessionários e se 

garanta a continuidade das atividades ? 

No caso em voga, a hipótese que se coloca é que: interpretar o contrato de 

concessão como um instrumento regulatório é a melhor alternativa para lidar com os 

riscos e as incentezas científicas apontadas pelo MP em diversas ações civis públicas, de 

modo a garantir a continuidade da fase exploratória e se prosseguir com os estudos dos 

blocos arrematados, estes capazes de suprir o princípio da precaução. Sob a ótica dos 

contratos de concessão assinados na 12ª rodada de licitações, se definiu a fase exploratória 

mínima como o momento para avaliar e propor metodologias para mitigar potenciais 

riscos e pacificar incertezas científicas, sendo exigido, após o término de tal fase, 

autorização da ANP frente a apresentação de um plano de desenvolvimento das atividades 

e licença ambiental pelo órgão competente para iniciar a produção a nível comercial. 

Contudo, a realidade não se mostrou condizente com tal hipótese. Instituições 

como o Ministério Público e o Judiciário interpretaram o referido ato contratual como um 

mero negócio jurídico e requeram dos concessionários estudos e avaliações, além 

daqueles definidos pelo órgão regulador e pelos órgãos ambientais competentes, a 

exemplo da requisição e publicação de avaliação de área sedimentar e de relatórios 

técnicos comprovando a prudência das atividades. 
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Diante disso, tais custos tiveram de ser internalizados tanto pela iniciativa privada 

como pelo Governo Federal e pela ANP para fins de reversão do cenário de aversão aos 

potenciais impactos ambientais. Ato contínuo, a ANP, a EPE, o MME e instituições 

científicas como a FGV Energia atuaram para reduzir a assimetria de informação quanto 

aos potenciais impactos ambientais decorrentes das técnicas de exploração envolvidas na 

atividade, por meio da implementação do programa REATE, do projeto piloto poço 

transparente e de relatórios técnicos. Pretendeu-se convencer instituições e atores sociais 

da prudência dos investimentos em tais atividades, por isso, o acesso a informação se 

mostra como condição necessária para desmistificar a referida atividade. Assim, no lapso 

temporal de 5 a 7 anos depois da 12ª rodada de licitações, decisões judiciais recursais 

permitiram a continuidade das atividades quanto a execução da fase exploratória dos 

contratos de concessão. 

Nesse contexto tanto de custos como de regulação econômica e ambiental para os 

não convencionais, não se pode olvidar a questão concorrencial, visto que o mercado de 

gás natural apresenta grande concentração nas mãos da Petrobras, o que ensejou a 

celebração de um termo de compromisso de cessação de prática com o CADE e a 

implementação de um plano de desinvestimentos pela referida empresa. Desse modo, a 

segunda pergunta do presente trabalho seria: a desmistificação da técnica de fraturamento 

hidráulico e a continuidade dos contratos de concessão da 12ª rodada de licitações seriam 

suficientes para garantir a redução dos custos da atividade e fomentar a produção terrestre 

de shale gas ou devem haver incentivos competitivos e regulatórios em toda a cadeia, 

incluindo os elos de processamento, transporte e distribuição de gás natural, com o intuito 

de reduzir custos para consumidores finais de gás natural e, assim, aumentar o demanda 

por tal fonte energética? 

A hipótese que se coloca em voga se refere a imprescindibilidade de alterações 

regulatórias e econômicas não só nos segmentos exploração e produção como também de 

transporte e distribuição, sob pena de se comprometer a competitividade desse insumo, 

visto que essa indústria se manifesta como uma economia de escala – comportanto 

segmentos concorrencias e outros caracterizados como monopólios naturais - e seus elos 

são interdependentes. 

Argumenta-se   que   boa parte dos   produtores   terrestres35   de   gás   natural 
 
 

35 A título de exemplo, a empresa Petrorecôncavo esclarece que, embora ela possa verificar diariamente os 

preços do petróleo Brent - expresso em valor para contratos referentes a entregas futuras – o petróleo 

produzido em terra é vendido à Petrobras em valor baseado no Dated Brent, atualmente menor que o valor 

de referência do Brendt, além de incidirem descontos relacionados ao tipo de óleo vendido. Diante da 

ausência de outro refinador, empresas independentes têm de vender o petróleo a Petrobras, a qual impõe 
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convencional não possuiam escala suficiente para atuar de forma autônoma da Petrobras, 

vendendo boa parte da sua produção para a mesma, visto que não possuiam tecnologias 

para processamento da molécula de gás natural36. Sob o aspecto regulatório, o acesso tais 

infraestrutura não é obrigatório por lei, podendo, contudo, ser negociado entre as partes. 

Agora, com a implementação do novo mercado de gás e da potencial aprovação 

legislativa de um novo marco regulatório, pretende-se desverticalizar esse mercado, 

garantir o acesso não discriminatório a infraestruturas e transparência na formação dos 

preços. Estima-se que tais ações possibilitarão maior escala para produtores e aumento 

da produção, o que poderá ensejar a oferta de preços mais competitivos para a molécula 

de gás natural. 

A motivação do presente estudo advém da necessidade de se estabelecer um 

ambiente regulatório adequado ao segmento de produção e exploração gás natural não 

convencional onshore. Para tanto, a correção das falhas de mercado apresentadas – 

assimetria de informação quanto ao fraturamento hidráulico e o abuso de posição da 

Petrobras – são condições imprescindíveis, mas não suficientes para fomentar tal 

atividade em níveis comerciais, visto que essa indústria se manifesta como uma economia 

de escala e seus elos são interdependentes, assim, são indispensáveis modificações 

regulatórias em toda sua cadeia, a exemplo do que propõe o novo mercado de gás e o 

marco regulatório em tramitação no Congresso Nacional . 

 
O custo de energia é importante para as cadeias produtivas e impacta 

diretamente na capacidade do país de competir, gerar empregos e fazer 

investimentos37. 

 
Como fundamentação complementar para o presente trabalho, reitera-se a 

necessidade de melhor conhecer o potencial dos recursos não convencionais no País, de 

modo a transformar recursos em reservas e alcançar desenvolvimento econômico e os 

benefícios a ele atrelados, como a geração de emprego e renda para regiões no interior do 

 

 

descontos que podem chegar a US$ 10 por barril. Esse desconto, ainda que pareça razoável para um valor 

de barril de petróleo a US$ 100 por barril, com os preços atuais abaixo dos U$$ 30 por barril, restringe-se 

significadamente a possibilidade de alavancagem para essa empresa, o que acarreta a postergação de 

investimentos, em 51 pequenos campos de petróleo localizados no Rio Grande do Norte e na Bahia. 

CHAMBRIARD, Magda. A visão das independentes sobre o momento atual, impactos do Covid-19, 

perspectivas do futuro e eventuais necessidades de suporte governamental. Caderno Opinião. FGV 
Energia. Junho de 2020.p 6. 
36 “ Até agosto de 2020, a Petrobrás era detentora de 100% das UPGNs dos 14 polos produtores do país. 

Com os desinvestimentos da estatal, porém, algumas unidades de processamento devem migrar para o 
controle privado nos próximos anos. DELGADO, Fernanda. SOUZA, Antonio. GAUTO, Marcelo. A 

aprovação do PL do gás, mas ... qual gás? FGV ENERGIA. Novembro 2020. P.4 
37 FGV ENERGIA, Op. Cit. p. 12 
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País. Ademais, há de se fortalecer a estratégia de segurança e planejamento energético 

nacional, nesse ponto, a incorporação da exploração e produção de shale gas na matriz 

energética nacional deve ser relevada, uma vez que seria capaz de trazer maior 

competividade para a produção de gás natural terrestre, gerar empregos e renda, além de 

reduzir custos para segmentos da indústria que o utilizam como insumo38. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 Por mais que o gás natural offshore tenha papel relevante para produção nacional em termos de 

produtividade, não há de se negar o potencional do gás onshore e principalmente daquele advindo de fontes 

não convencionais nessa equação. De todo modo, Magda Chambriard pondera que destinar toda essa 

produção não é um ato simples, muito menos corriqueiro, tendo em vista os esforços de implementação do 

Novo Mercado de gás e da necessidade de expansão do parque fabril nacional, uma vez que a indústria é a 

maior consumidora desse insumo. Complementarmente, há necessidade de ações governamentais para a 

construção de infraestrutura e garantia do consumo de gás natural pela indústria. Assim, a diretriz será de 

viabilizar a construção de infraestrutura de modo a permitir que os preços não inviabilizam a economicidade 

do gás. Por fim, a autora pondera que, caso haja ampliação de infraestrutura e gás a preços acessíveis, o 

resultado – já quantificado pelo BNDES – será a indução do desenvolvimento industrial pelo consumo de 
cerca de 80 milhões de m3 por dia, em 10 anos, tanto com energético como matéria prima. CHAMBRIARD, 

Magda. E o novo mercado de gás. Energia hoje. 2020. Disponível em 

https://energiahoje.editorabrasilenergia.com.br/e-o-novo-mercado-de-gas/. Acesso em 04 de dez. de 2020. 

https://energiahoje.editorabrasilenergia.com.br/e-o-novo-mercado-de-gas/
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CAPÍTULO 1 - CENÁRIO BRASILEIRO PARA A EXPLORAÇÃO E 

PRODUÇÃO DOS RECURSOS NÃO CONVENCIONAIS: INCENTIVOS 

REGULATÓRIOS E COMPETITIVOS PARA O MERCADO DE ÓLEO E GÁS 

 
O presente capítulo tem o intuito de expor o potencial nacional para a exploração 

de recursos não convencionais, em especial o gás de folhelho, do ponto de vista geológico, 

regulatório e mercado. Além disso, será denotado o papel dos produtores independentes 

para o fomento à competitividade da produção terrestre, principalmente, diante do 

reposicionamento da Petrobras nesse mercado pela implementação de seu plano de 

desinvestimentos, o que garante melhores perspectivas de escala e expansão da produção 

para os referidos atores. A inclusão da produção de gás não convencional na matriz 

energética brasileira representa uma alternativa energética interessante tanto para geração 

de empregos e renda como aumento da oferta desse insumo, diante da maturidade da 

produção de relevantes bacias sedimentares. Ainda assim, entraves regulatórios como a 

ausência de incentivos fiscais específicos para o ambiente terrestre, carga burocrática 

excessiva para empresas de pequeno e médio porte e inseguranças jurídicas quanto ao 

procedimento de licenciamento ambiental têm sido críticas frequentes nesse contexto, 

uma vez que importam em custos não razoáveis para as empresas atuantes no setor, estas 

em geral, de pequeno ou médio porte. Ademais, a experiência norte americana do shale 

gas pode servir de base para construção de um modelo regulatório mais adequado, visto 

que lá os riscos e os impactos da atividade já foram dimensionados e regulados. 

 
1.1 Potencial das bacias sedimentares brasileiras 

 
Em setembro de 2017, constatou-se que o declínio da produção dos campos 

em terra tem afetado fortemente as regiões produtoras dos estados do Espírito 

Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas e Rio Grande do Norte. Estas estão entre as 

maiores bacias terrestres produtoras do país39. 

 

No Brasil há cerca de 7,5 milhões de km² de áreas com depósitos sedimentares, 

dos quais 5 milhões estão localizados em terra e está dividido em 53 bacias sedimentares. 

Conforme o Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás da Empresa de Pesquisa 

Energética, desses 53 reservatórios, 25 possuem interesse para a atividade de E&P de 

petróleo e gás natural, sendo apenas 5 delas consideradas bacias maduras (Alagoas, 

Sergipe, Espírito Santo-Mucuri, Potiguar e Recôncavo).40 

 

39 FGV ENERGIA. Op. Cit., p. 49 
40 REATE 2020. Plano Integrado de ação de programa de revitalização das atividades de exploração 

de exploração e produção de petróleo e gás natural em áreas terrestres. Disponível em 

http://www.mme.gov.br/documents/20182/75bcccbe-04cf-1f90-d8ca-56314a691ce9. Acesso 05 de jun. de 

2020 

http://www.mme.gov.br/documents/20182/75bcccbe-04cf-1f90-d8ca-56314a691ce9
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Atualmente, existem 246 campos terrestres em produção, distribuídos em 9 

bacias sedimentares. As produções onshore brasileiras, em 2018, atingiram 

uma média de 111 mil barris/dia de petróleo e 22 milhões de m³/dia de gás 

natural, correspondendo a 4,3% e 20% da produção nacional total, 

respectivamente. Em dezembro de 2018, havia mais de 6.500 poços 

produzindo petróleo em terra no Brasil (IBP). Os volumes das bacias 

sedimentares terrestres correspondem atualmente a cerca de 4% do total da 

reserva 1P (provadas) de petróleo e 18% do total da reserva 1P de gás natural. 

As reservas 1P terrestres declaradas em 2018 são de cerca de 495 milhões de 

barris de petróleo e 69,8 bilhões de m³ de gás natural. De acordo com a ANP, 

dados de setembro de 2019, 163 blocos encontravam-se na fase de exploração 

em terra, dos quais 32 eram operados pela Petrobras e 11 tinham a Petrobras 
como consociada. 41 

 

Em relação aos recursos não convencionais, as bacias sedimentares do Paraná, 

Parecis, Parnaiba e Recôncavo são aquelas com características interessantes para sua 

exploração, uma vez sua localização geográfica, qualidade das rochas e potencial de 

desenvolvimento econômico para geração de empregos e renda são favoráveis para 

tanto42. 

Ademais, por mais que as bacias terrestres brasileiras tenham sido pioneiras na 

exploração e produção de gás e petróleo nacionalmente, até hoje, há uma defasagem 

quanto aos estudos geológicos sobre mesmas43, o que implica um aproveitamento não 

ideal do potencial dos recursos existentes44, principalmente em relação aos recursos não 

convencionais. 

 

 

 

 

 

 

 

41 Id. 
42 FGV ENERGIA. Op. Cit., p. 54 
43 “Tal fato se deve à escassez de rodadas de licitação durante um período de tempo e ao maior interesse na 

exploração offshore, motivado pelo sucesso alcançado na década de 1980 com as descobertas dos campos 
gigantes da Bacia de Campos e, posteriormente, com as descobertas do pré-sal, em especial na Bacia de 

Santos. FIRJAN. Onshore 2017. Planejamento do Sistema FIRJAN. Rio de Janeiro. 2017.p. 15 
44 ‘ As bacias do Paraná, Solimões e Amazonas já possuem dados geológicos suficientes para se avaliar o 

potencial de gás e óleo de folhelho: as três bacias possuem reservas tecnicamente recuperáveis estimadas 

em 245 trilhões de pés cúbicos de gás e 5,4 bilhões de barris de óleo. Em 2013, o Brasil ocupava o 9º lugar 

mundial em reservas de gás não convencional, de acordo com estimativas do EIA. Porém, ainda são muitas 

as bacias terrestres que carecem de dados geológicos e geofísicos para que os recursos sejam identificados 

com maior precisão. A bacia do Parecis, apesar de ter poucos poços perfurados, infraestrutura deficiente, e 

estar subdividida em três regiões geologicamente distintas, é uma bacia com menor deformação. Por outro 

lado, sua localização em regiões de reservas indígenas é um empecilho. A bacia do Parnaíba tem uma 

campanha exploratória mais desenvolvida quando comparada com Parecis, principalmente depois da 

descoberta de gás em 2010/11, que resultou nos campos hoje em produção “Parque dos Gaviões”. A 

qualidade da rocha dessas duas bacias é favorável à exploração de reservatórios não convencionais. As 

bacias do Paraná e do Recôncavo, diferentemente das outras duas, dispõem de uma infraestrutura bem mais 

desenvolvida, situando-se próximas a polos industriais. As camadas geológicas mais uniformes e a 
qualidade da rocha reservatório também são favoráveis a exploração de recursos não convencionais. FGV 

Energia, Op. Cit., p. 55- 56 “ 
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Fonte: EPE, 201845 

 

Quanto ao potencial de recursos não convencionais, a bacia do Solimões apresenta 

reservas na parte do Acre ao Amazonas, por sua vez, a bacia do Amazonas possui extensa 

faixa que engloba os estados do Amazonas, Pará e Amapá. Há potencial de gás de 

folhelho em região que vai de Rondônia ao Norte do Mato Grosso, na bacia sedimentar 

do Parecis. Quanto a bacia do Parnaíba, os estados do Maranhão, do Piauí e Tocantins 

possuem potencial de recursos. Por fim, a bacia do Paraná possui área com ocorrência de 

gás de folhelho que parte do Mato Grosso até o Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e 

 

 
 

45 EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. Potencial Onshore de gás e óleo. FIRJAN. Lançamento 

do ambiente onshores de petróleo e gás no Brasil 2018. Disponível em http://epe.gov.br/sites-pt/sala-de- 

imprensa/noticias/Documents/EPE_Jos%C3%A9%20Mauro_Firjan_26jun.pdf. Acesso em 07 de junho de 

2020 

Figura 2 – Recursos de baixa permeabilidade 

http://epe.gov.br/sites-pt/sala-de-imprensa/noticias/Documents/EPE_Jos%C3%A9%20Mauro_Firjan_26jun.pdf
http://epe.gov.br/sites-pt/sala-de-imprensa/noticias/Documents/EPE_Jos%C3%A9%20Mauro_Firjan_26jun.pdf
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Santa Catarina46 

Diante dessa situação, destaca-se a existência de potencial geológico para 

exploração dos não convencionais, assim, há necessidade de transformar recursos em 

reservas, garantindo a exploração e produção de petróleo e gás natural no ambiente 

onshore. Nesse contexto, há de se relevar os incentivos postos pelo REATE, com o intuito 

de trazer melhor conhecimento geológico das bacias, publicizá-los na forma do 

zoneamento nacional de recursos de óleo e gás e, assim, atrair investimentos privados 

pela redução dos custos quanto a estudos exploratórios das áreas licitadas, garantindo, 

desse modo, a geração de emprego, renda e o recolhimento de participações 

governamentais. 

Frequentemente, estudos iniciais para avaliação de áreas com recursos 

convencionais e não convencionais exigem quantidade significante de capital e 

disponibilidade de mão de obra especializada acima da capacidade orçamentária de 

empresas de pequeno e médio porte. Nesse contexto, o projeto do subcomitê do REATE 

para o potencial onshore visa facilitar a entrada de tais empresas, por meio de análises 

das áreas em questão, de modo a tornar as bacias sedimentares mais atrativas e estruturar 

estudos de potencial técnico, econômico e de mercado.47 

Diante do exposto, reitere-se que a produção não convencional pode trazer maior 

competitividade para a produção terrestre de gás natural48, o que se mostra fundamental 

frente ao cenário nacional de escassez da oferta desse recurso. Há dependência energética 

da importação de gás natural no País e as importações, mesmo diante de todos os avanços 

na produção, se mantêm expressivas e, por isso, os preços pouco competitivos, o que afeta 

diretamente o investimento industrial e expansão da geração de energia termoelétrica49. 

 

 
 

 

 

 

 
 

46 FGV ENERGIA. Op. Cit., p. 55 
47 REATE 2020. Relatório subcomitê potencial de petróleo e gás onshore. Disponível em 

http://www.mme.gov.br/documents/27431/0/Relat%C3%B3rio+Subcomit%C3%AA+III+%E2%80%93+ 
Plano+de+Trabalho+Potencial+de+%C3%93leo+e+G%C3%A1s+Onshore.pdf/7afda5e2-5c78-d63d- 

b3ee-5106449c0104. Acesso em 10 de Jul. de 2020 
48 No Brasil, há significante reservas de recursos não convencionais já mapeados, sua grande parte em terra 

e com potencial para desenvolvimento do mercado de gás natural no País. A possibilidade de preços mais 

competitivos decorrente de uma maior e mais descentralizada oferta criar expectativas positivas, a exemplo 

do caso americano, por mais que lá existe uma rede de escoamento de produção substancial e as reservas 

sejam distintas. LAGE, Salomão Elisa. PROCESSI, Lucas Duarte. WILLCOX, Luiz Daniel de Souza. DAS 

DORES, Priscila Branquinho. GALOPPI, Pedro Paulo de Siqueira. Gás não convencional: experiência 
americana e perspectivas para o mercado brasileiro. BNDES Setorial, nº 37. Março de 2013. P. 34 
49 FGV ENERGIA, Op. Cit.,p. 10 

http://www.mme.gov.br/documents/27431/0/Relat%C3%B3rio%2BSubcomit%C3%AA%2BIII%2B%E2%80%93%2B
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FONTE: CHAMBRIARD, Magda. 2020.50 

 

Por sua vez, a razoabilidade e proporcionalidade da regulação deve ser reiterada, 

de modo a evitar tanto custos não condizentes com as atividades em questão como a 

diminuição da competitividade do insumo no mercado, onerando seus principais 

consumidores finais como a indústria e o segmento de geração de energia elétrica, que 

possuem grande potencial para geração de emprego e renda. 

 
1.2 Modelo de oferta permanente e a proposta de uniformização do procedimento 

de licenciamento ambiental como incentivos para a produção terrestre de gás 

natural 

 
Com a abertura da indústria petrolífera nacional e a edição da emenda 

constitucional (EC) nº 09 de 1995, começou-se a implementar um setor competitivo frente 

a quebra do monopólio estatal, contudo, até hoje, a participação de empresas privadas nas 

atividades de exploração e produção em terra não é expressiva. Diante disso, nos de 2005 

e 2006 organizaram-se rodadas de licitações com a oferta de campos com acumulações 

marginais de petróleo, com o intuito de incentivar a entrada de novos atores. Como 

resultado, uma série de pequenas e médias empresas de diversos segmentos da indústria, 

 

 

50 CHAMBRIARD, Magda. E o novo mercado de gás. Energia hoje. 2020. Disponível em 

https://energiahoje.editorabrasilenergia.com.br/e-o-novo-mercado-de-gas/. Acesso em 04 de dez. de 2020. 

Figura 3 – Consumo de gás natural por setor (média de 2020) 

https://energiahoje.editorabrasilenergia.com.br/e-o-novo-mercado-de-gas/
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em geral de capital nacional, adrentraram o mercado51. 

Ainda assim, a implementação de outras políticas públicas foram necessárias para 

o setor, uma vez que, em geral, as atividades de E&P onshore resultam em pequenos 

volumes de produção, os quais podem estar no limite da econimicidade52. 

É fundamental mudar radicalmente o patamar do esforço exploratório para o 

gás natural em terra. Deve-se conceber uma política específica para a 

promoção da exploração de gás natural em terra que resulte na criação de um 

novo ambiente de negócios atraente para investimentos em exploração. Para 

tanto, é necessário analisar as principais características técnicas e econômicas 

da produção de gás natural em bacias terrestres no Brasil, inclusive das bacias 

com recursos não convencionais, para identificar as principais barreiras à 

entrada de novos players e a expansão da produção.53 

 

Nesse sentido, a Confederação Nacional da Indústria54 denota que boa parte tanto 

dos incentivos fiscais e tributários da indústria de óleo e gás como do arcabouço 

regulatório são voltados para o ambiente offshore. Na prática, argumenta-se que a 

estrutura dos leilões de blocos exploratórios, o modelo dos incentivos fiscais e processo 

de licenciamento ambiental direcionam-se a unidade produtivas caracterizadas por um 

pequeno número de poços, com elevada produtividade, e um pequeno número de agentes. 

Sob a perspectiva do licenciamento ambiental, questões administrativas como a 

falta de celeridade e transparência do referido procedimento trazem inseguranças para os 

atores no segmento. Não só isso, toda a controvérsia ambiental decorrente da 

judicialização da 12ª rodada de licitações incentivou a paralisação da expedição de 

licenças ambientais relacionadas ao não convencionais, como posto na tabela a seguir. 

 
Tabela 1- Contratos que se encontram suspensos na fase de exploração com referência a 

junho de 2020 
 

Bloco Bacia Rodada Operador Justificativa 

AC-T-8 Acre 12ª Rodada Petrobras Fraturamento 

hidráulico/AAAS/ conflito 

com povos indígenas 

PAR-T-198 Paraná 12ª Rodada Petrobras Fraturamento Hidraulico 

PAR-T-218 Paraná 12ª Rodada Petrobras Fraturamento Hidraulico 

REC-T-129 Reconcâvo Rodada 9 Maha Fraturamento Hidraulico 

 

51 REATE 2020. Plano Integrado de Ação do Programa de Revitalização das Atividades de 

Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural em Áreas Terrestres. Disponível em ç. Acesso em 

10 de jan. de 2020 
52 Id. 
53 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. Gás natural em terra: uma agenda para o 

desenvolvimento e modernização do setor. Brasília: CNI, 2015. P.24 
54 Ibid. P. 44 

http://antigo.mme.gov.br/documents/36112/1188297/Plano%2Bde%2BA%C3%A7%C3%A3o%2BIntegrado%2BREATE%2B2020.pdf/3ebac131-74c3-243a-f3e5-aa35f5b7eebf?version=1.0
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REC-T-142 Reconcâvo Rodada 9 Maha Fraturamento Hidraulico 

REC-T-155 Reconcâvo Rodada 9 Maha Fraturamento Hidraulico 

REC-T-158 Reconcâvo Rodada 9 Cowan Atraso no licenciamento 

ambiental 

REC-T-182 Reconcâvo Rodada 9 Alvopetro Atraso no licenciamento 

ambiental 

REC-T-183 Reconcâvo Rodada 9 Alvopetro Atraso no licenciamento 

ambiental 

REC-T-197 Reconcâvo Rodada 9 Alvopetro Fraturamento Hidraulico 

REC-T-224 Reconcâvo Rodada 9 Maha Atraso no licenciamento 

ambiental 

REC-T-75 Recôncavo Rodada 11 Imetame Atraso no licenciamento 

ambiental 

REC-T-59 Recôncavo Rodada 12 Trayectoria Fraturamento Hidraulico 

REC-T-68 Recôncavo Rodada 12 Trayectoria Fraturamento Hidraulico 

REC-T-69 Recôncavo Rodada 12 Trayectoria Fraturamento Hidraulico 

REC-T-78 Recôncavo Rodada 12 Trayectoria Fraturamento Hidraulico 

REC-T-79 Recôncavo Rodada 12 Trayectoria Fraturamento Hidraulico 

REC-T-88 Recôncavo Rodada 12 Trayectoria Fraturamento Hidraulico 

SF-T-132 São Francisco Rodada 7 CEMES Fraturamento Hidraulico 

SF-T-120 São Francisco Rodada 10 CEMES Fraturamento Hidraulico 

SF-T-127 São Francisco Rodada 10 CEMES Fraturamento Hidraulico 

SF-T-104 São Francisco Rodada 10 Imetame Fraturamento Hidraulico 

Fonte : REATE 202055 

 

Do espectro de 23 ocorrências de suspensão de contratos, 17 estão associados a 

exploração de recursos não convencionais e a técnica de fraturamento hidráulico. No caso 

do Acre, houve decisão liminar em ação civil pública, no sentido de permitir a liberação 

de blocos, desde que fosse elaborada AAAS e se avaliasse a técnica de exploração quanto 

os impactos aos povos indígenas na região. Por sua vez, 5 ocorrências estão relacionadas 

a dificuldades no processo de licenciamento ambiental, todas localizadas na bacia do 

Recôncavo56. 

Desse modo, há necessidade de proposição de um modelo de licenciamento 

ambiental que seja mais adequado aos blocos licitados em terra, com o intuito de trazer 

 
 

55 REATE 2020. Relatório Subcomitê Licenciamento Ambiental. Julho de 2020. Disponível em: 

http://www.mme.gov.br/documents/27431/0/Relat%C3%B3rio+Subcomit%C3%AA+I+- 

+Licenciamento+Ambiental.pdf/ae923064-d14c-a2a7-2386-643ef0004911. Acesso em 01 de ago. de 

2020. P. 15-16 
56 Ibid. 

http://www.mme.gov.br/documents/27431/0/Relat%C3%B3rio%2BSubcomit%C3%AA%2BI%2B-%2BLicenciamento%2BAmbiental.pdf/ae923064-d14c-a2a7-2386-643ef0004911
http://www.mme.gov.br/documents/27431/0/Relat%C3%B3rio%2BSubcomit%C3%AA%2BI%2B-%2BLicenciamento%2BAmbiental.pdf/ae923064-d14c-a2a7-2386-643ef0004911
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maiores certezas para potenciais produtores e investidores. A simplificação dos 

procedimentos, com ganhos em celeridade e racionalidade, podem trazer perspectivas 

sociais positivas, principalmente para regiões rurais com poucas alternativas econômicas, 

como o semiárido nordestino e a zona da caatinga, onde as atividades agropastoris para 

fins de subsistência são predominantes. Lá, a indústria de óleo e gás poderá trazer 

benefícios sociais como a elevação do IDH e incremento da geração de tributos e 

articulação governamental, visto que suas atividades requerem desde mão de obra pouco 

qualificada até técnicos especializados57. 

Para tanto, o comitê responsável pelo licenciamento ambiental no REATE 2020 

atua no sentido de estabelecer diretrizes para uniformização dos procedimentos de 

licenciamento ambiental58, excluir a oferta de áreas sensíveis e adequar a expedição de 

licenças em áreas em processo de cessão de direitos de exploração59. 

Quanto ao estímulo a pluralidade de atores nesse ambiente, o artigo 65 da lei 

12.351 de 2010 estebelece a obrigação de o poder executivo regulamentar políticas e 

medidas para aumentar a participação de empresas de pequeno e médio porte nas 

atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural. 

Como consequência desse dispositivo legal publicou-se a nota técnica nº 26 de 

2011 DEP SPG MME em 26 de maio de 2011 que teve o objetivo de orientar decisões 

governamentais para o desenvolvimento desse segmento no setor de óleo e gás. À época, 

entendeu-se que o aumento da oferta de campos marginais seria a principal demanda do 

setor em conjunto com simplificações regulatórias. Ato contínuo, o CNPE editou a 

resolução nº 01 de 2013, criando medidas específicas para aumentar a participação das 

pequenas e médias empresas no setor e determinar que a ANP realizasse rodadas de 

licitações anuais com áreas de intesse para esses segmentos da indústria60. 

Na perspectiva regulatória, a ANP atuou no sentido de implementar uma 

simplificação normativa, com o intuito de reduzir custos para ativos de menor porte e 

garantir rentabilidade, a exemplo da simplificação contratual que ocorre desde a 13ª 

 
 

57 Id. 
58 Atrasos na emissão ou renovação das licenças ambientais podem causa prejuízos a atividade, por 

exemplo, instituições financeiras exigem, por vezes, a comprovação de sua a expedição para fins de 

comprovação da devida regularidade legal. Assim, a postergação de sua expedição pode retarda a 

implementação do empreendimento e, por conseguinte, a geração de empregos, renda e participações 
governamentais. Id. 
59 Áreas que estão em processo de cessão necessitam de alterações na titularidade da licença, ainda que a 

atividade á se encontre devidamente licenciada para o referido campo produtor. Assim, surgem críticas 

quanto a necessidade da obtenção de uma nova licença por completo, na medida em que a cessão de direito 

é mero ato de troca de titularidade. Id. 
60 REATE 2020. Plano Integrado de Ação do Programa de Revitalização das Atividades de Exploração e 

Produção de Petróleo e Gás Natural em Áreas Terrestres Op. Cit. 
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rodada com a etapa de acumulação marginal e a desburocratização alcançada pela 

simplificação do plano de desinvestimento para campos de menor produção61. Em 2015, 

com 13ª rodada de licitações, houve oferta de blocos exploratórios em bacias maduras e 

de campos marginais, nos quais os bônus de assinatura e programa de trabalho iniciais 

para áreas marginais foram definidos em patamares mínimos, com 5% de royalties e a 

retirada de obrigação de conteúdo local.62 

Todos esses incentivos culminaram com a Resolução nº 17 de 2017 do CNPE63, 

por meio da qual estabeleceu-se a política de exploração de produção de petróleo e gás 

natural, com o intuito de definir as diretrizes, orientar o planejamento e realização das 

licitações. Nesse contexto, colocou-se como mister a maximização da recuperação de 

recursos, garantindo maior fator de recuperação, melhor quantificação do potencial 

petrolífero e intensificação das atividades exploratórias. 64 

Ato contínuo, a referida resolução também inaugurou o modelo da oferta 

permanente, que consiste na oferta de blocos exploratórios e áreas com acumulações 

marginais localizados em quaisquer bacias terrestres ou marítimas, campos devolvidos 

ou em processo de devolução e novos blocos exploratórios, com exceção de áreas no pré- 

sal , estratégicas ou localizadas na plataforma continental além das 200 milhas náuticas 

ao mercado. 

Diante disso, empresas não tem de aguardar a sistemática das rodadas de licitações 

para ter a oportunidade de arrematar blocos ou áreas com acumulações marginais que 

estejam em oferta permanente. Na prática, garante-se maior discricionariedade para que 

empresas adquiram campos quando lhes for conveniente, além de não estarem limitadas 

aos prazos determinados nos editais de licitação, para fins de estudos quanto aos dados 

técnicos das áreas. 

Em 2020, a temática da a redução da alíquota de royalties entrou em pauta e o 
 
 

61 Id. 
62 Id. 
63 Para tanto, o referido ato normativo estipulou: I - garantir a continuidade das atividades exploratórias por 

meio de um plano plurianual de oferta de áreas, adequando os parâmetros licitatórios aos cenários nacional 

e global da indústria à época da definição dos blocos; ... IV - fomentar o desenvolvimento tecnológico, 

estimulando a criação e adoção de novas tecnologias de investigação e de recuperação de petróleo e gás 

natural; V - adequar os mecanismos de contratação para áreas que apresentem maiores riscos geológico, 

tecnológico, logístico ou econômico, com vistas à atração de investimentos; VI - estimular a modernização, 

a desburocratização, a simplificação e a agilidade regulatória, visando ao aumento da atratividade do País 

e a melhoria na eficiência dos processos; VII - incentivar maior pluralidade de atores da indústria, visando 

ampliar a competitividade no segmento de exploração e produção de petróleo e gás natural; VIII - incentivar 

a nominação de áreas pelos agentes econômicos, visando atrair investimentos e ampliar os estudos 
geológicos e geofísicos nas bacias sedimentares brasileiras; IX - promover a previsibilidade do 

licenciamento ambiental dos empreendimentos petrolíferos, por meio do estabelecimento de diálogo entre 

os atores governamentais e setoriais. 
64 Id. 
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CNPE editou, em junho do referido ano, a Resolução nª 04, com o intuito de que a ANP 

avalie a redução de royalties para 5% em relação a campos concedidos a empresas de 

pequeno e médio porte, de modo a incentivar a exploração, desenvolvimento e produção 

de petróleo e gás natural, nos termos do art. 47 parágrafo 1º da lei 9.478 de 199765. 

Ato contínuo, a ANP inciou a consulta e audiência pública de nº 19 de 2020, com 

o intuito de: (a) obter subsídios e informações adicionais sobre a proposta de Resolução 

que regulamentará a redução da alíquota de royalties para empresas de pequeno e médio 

porte; (b) recolher opiniões e sugestões de agentes interessados; (c) identificar os aspectos 

relevante a serem incluidos na mesma; (d) dar publicidade, transparência e legitimidade 

às ações da ANP. 

 
1.3 Medidas competitivas para o fomento à pluralidade de atores na produção 

terrestre e os custos referentes ao acesso e utilização de infraestruturas 

 

 

Diante do exposto, a implementação do modelo de oferta permanente e disposição 

de dados relativos ao potencial geológica das bacias sedimentares brasileiras trouxeram 

incentivos para a entrada de novos atores no ambiente terreste. Ademais, a proposta de 

simplificação do procedimento de licenciamento ambiental terrestre e a potencial redução 

da alíquota de royalties para pequenos e médios produtores representam relevantes 

contribuições para o cenário onshore. Ainda assim, o sucesso de tais medidas dependem 

de ações de cunho concorrencial, vista a necessidade de se mitigar o abuso de posição 

dominante da Petrobras nesse mercado. 

Para tanto, a implementação do plano de desinvestimento da referida empresa 

conforme diretrizes postos no TCC assinado com o CADE se mostra fundamental para a 

atração de invenstimentos e novos atores no onshore6667. Em 2015, as petroleiras 

independentes eram responsáveis por, em média, 1.7% da produção total de óleo terrestre, 

 

65 Disponível em : 

http://www.mme.gov.br/documents/36074/1045888/Resolu%C3%A7%C3%A3o_CNPE_4_2020.pdf/126 
36987-c33d-7573-539d-446609e1c122. Acesso em 02 de jul. De 2020 
66 “No que concerne ao aumento do número de empresas operadoras de campos em terra, têm-se grandes 

expectativas em relação ao Plano de Desinvestimentos da Petrobras. O sucesso da iniciativa de venda dos 

campos relacionados pela Empresa tem impacto direto nos objetivos do Programa. O reposicionamento da 
Companhia em relação ao refino e petroquímica também terá impacto nas ações voltadas para as questões 
de infraestrutura e comercialização FIRJAN. Op. Cit., p 11 “ 
67 “A iniciativa de vendas destes ativos, além de permitir a Petrobras arrecadar recursos, trará massa crítica 

a produção das empresas independentes, com possível entrada de novos operadores e obviamente novos 

investimentos que resgatarão o déficit de investimentos acumulados nos últimos anos que geraram perdas 

de empregos, geração de tributos e rendas em regiões tão carentes do pais. Dados conservadores indicam, 

que estamos diante de uma oportunidade de geração de empregos da ordem de 200 mil empregos (diretos 

e indiretos), quase R$ 4 bilhões de Royalties, cerca de R$6 bilhões investimentos. Ibid. p. 19.” 

http://www.mme.gov.br/documents/36074/1045888/Resolu%C3%A7%C3%A3o_CNPE_4_2020.pdf/12636987-c33d-7573-539d-446609e1c122
http://www.mme.gov.br/documents/36074/1045888/Resolu%C3%A7%C3%A3o_CNPE_4_2020.pdf/12636987-c33d-7573-539d-446609e1c122
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com uma produção estimada de 2.6 mil barris por dia, por sua vez, em 2019, essas 

empresas compuseram 4,54% da produção onshore total do país, ao passo que, em março 

de 2020, chegaram a 10,8% do mesmo patamar, o que representa uma produção de cerca 

de 10 mil barris de petróleo por dia68. No período de 2019 a 2020, tais atores somaram 

cerca de 30 agentes em atividade. 

Dito de outra forma, a Petrobras que era detentora de 98,3% da produção total de 

petróleo terrestre do país em 2015 teve uma queda de 9 pontos percentuais deste ano até 

março de 2020, além disso, com os desinvestimentos no onshore efetuados pela mesma 

em 2019 , percebeu-se um crescimento significativo da produção de barris de petróleo 

das independentes em 2020. 69 

 
No Brasil, existem nove operadores independentes, que respondem por 0,38% 

da produção de petróleo nacional. A título de comparação, nos EUA, são mais 

de 13 mil empresas responsáveis por 54% da produção de óleo americano70 
 

Quanto a produção terrestre de gás natural, embora a participação estimada das 

independentes seja maior do que na produção de petróleo, argumenta-se que em certos 

períodos houve intermitência na produção de alguns agentes, o que acarretou baixa 

participação relativa dos pequenos produtores. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

68 REATE 2020. Relatório do subcomitê para promoção a livre concorrência. Julho de 2020. P.48 

Disponível em http://www.mme.gov.br/documents/27431/0/Relat%C3%B3rio+Subcomit%C3%AA+IV+- 

+Promo%C3%A7%C3%A3o+a+Livre+Concorr%C3%AAncia.pdf/a1282d0f-ef63-6db3-1bed- 

b84122b1f6eb. Acesso em 15 de Jul de 2020 
69 Id. 
70 FIRJAN. Onshore 2017. Planejamento do Sistema FIRJAN. Rio de Janeiro. 2017.

http://www.mme.gov.br/documents/27431/0/Relat%C3%B3rio%2BSubcomit%C3%AA%2BIV%2B-%2BPromo%C3%A7%C3%A3o%2Ba%2BLivre%2BConcorr%C3%AAncia.pdf/a1282d0f-ef63-6db3-1bed-b84122b1f6eb
http://www.mme.gov.br/documents/27431/0/Relat%C3%B3rio%2BSubcomit%C3%AA%2BIV%2B-%2BPromo%C3%A7%C3%A3o%2Ba%2BLivre%2BConcorr%C3%AAncia.pdf/a1282d0f-ef63-6db3-1bed-b84122b1f6eb
http://www.mme.gov.br/documents/27431/0/Relat%C3%B3rio%2BSubcomit%C3%AA%2BIV%2B-%2BPromo%C3%A7%C3%A3o%2Ba%2BLivre%2BConcorr%C3%AAncia.pdf/a1282d0f-ef63-6db3-1bed-b84122b1f6eb
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FONTE: MME, 201871 

 

A exemplo, em dezembro de 2017, os produtores independentes somaram 34% da 

produção total de gás natural terrestre, ao passo que em fevereiro de 2018 a participação 

dos mesmos descresceu ao patamar de 2% sobre o total de gás natural produzido em terra. 

Por sua vez, no período de Janeiro de 2019 a março de 2020, a produção de gás natural 

terrestre alcançou a marca de 337.029 Mm³ por dia, ao passo que a produção dos 

produtores independentes ( levando-se em conta 23 a 27 agentes em atividade) alcançou 

19% da produção nacional no mesmo período.72 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. Boletim anual de exploração e produção de petróleo e gás 

natural- 2017. Edição nº 05. 2018 
72 REATE 2020. Relatório do subcomitê para promoção a livre concorrência. Op. Cit., p. 51-52 

Figura 4 – Produção percentual de gás natural em terra por estado em 2017 
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Fonte : REATE 202073 

 

Adicione-se o fato de, com relação a produção total das empresas independentes, 

aproxidamente 93% decorreu da atividade somente da Eneva74, o que a torna a maior 

operadora privada de gás natural terrestre no país75. 

 
Da experiência dos Estados Unidos, é possível discernir que os pequenos 

produtores são fundamentais para a expansão da indústria e que as 

comunidades onde se encontram os reservatórios têm lucrado com isso. É 

importante para a sociedade brasileira considerar o trade-off entre benefícios 

econômicos e potenciais impactos ambientais76 

 

Diante desse contexto, reitera-se o Programa de Revitalização das atividades de 

exploração e produção de petróleo e gás natural em áreas terrestres (REATE)77, cujo 

 

73 REATE 2020, Relatório do subcomitê para promoção a livre concorrência. Op. Cit. , P. 51 
74 Ao final de 2018, os acionistas da Eneva aprovaram em assembleia geral extraordinária a incorporação 

integral da subsidiária Parnaíba Gás Natural. Nesta operação, a PGN foi extinta, sendo sucedida pela Eneva 

em todos seus direitos e obrigações. Id. 
75 REATE 2020, Relatório do subcomitê IV para promoção a livre concorrência. Op. Cit p. 52 
76 DELGADO, Fernanda. Projeto poço transparente: teses para reservatórios de baixa permeabilidade – 

gerando conhecimento via avaliação ambiental prévia estratégica. Caderno Opinião. FGV Energia. Outubro 
de 2018. 
77Em janeiro de 2017, o Ministério de Minas e Energia instituiu o programa de revitalização de áreas 

Figura 5 – Produção de gás natural terrestre por concessionário (Mm³ por dia) 



42 
 

 

intuito é de propor e monitorar ações, projetos e políticas para a exploração e produção 

de tais recursos e fomentando o desenvolvimento local e regional. Estima-se que tais 

incentivos seriam capazes de triplicar a produção terrestre até 2030, de modo a aumentar 

a produção atual de 130 mil barris por dia para 500 mil barris por dia. 78 

 
O Programa REATE abre a porta para a saída da Petrobras do onshore, por 

meio dos desinvestimentos, e para a entrada em discussão da exploração de 
recursos não convencionais por fraturamento hidráulico 79 

 

O REATE80 tem o intuito de desenvolver a atividade de exploração e produção 

de petróleo e gás natural terrestre em toda sua cadeia, incluindo-se tanto bacias maduras 

quanto novas fronteiras. Seu escopo estaria no desenvolvimento local e regional 

conjugado ao aumento da competitividade da indústria nacional, principalmente, num 

contexto em que houve diminuição de 27% na produção de óleo terrestre no período de 

2012-2017. Além disso, entre 2017 e 2018, a ANP oficializou a redução de 20.000 barris 

de óleo por dia nos campos terrestres81. 

Dessa forma, a discussão da exploração de shale gas no Brasil entra na pauta 

do dia, em que a oferta descentralizada de petróleo e gás natural fomentaria o 

desenvolvimento local e regional, a geração de emprego e renda, estimularia a 
expansão da malha de gasodutos do país, incitaria a expansão da geração 

termelétrica a gás na boca do poço, possibilitando o desenvolvimento de novos 

mercados, assim como a participação de empresas de menor porte no E&P no 

Brasil.82 

 
 

terrestres (REATE), cujo objetivo seria de criar uma indústria de exploração e produção de petróleo e gás 

natural hígida em âmbito terrestre, por meio do incentivo à pluralidade de operadores, sejam eles médios 

ou pequenos produtores, e à diversidade nos fornecedores de bens e serviços, além de sinergias entre os 

mesmos e financiadores. Adicione-se o fato de a Resolução CNPE n° 27, de 12 de dezembro de 2019, ter 
instituido a segunda versão do Programa, o REATE 2020, dando continuidade ao referido incentivo 

governamental.No contexto dessa ação governamental subcomitês específicos foram criados, com o intuito 

de endereçar os problemas centrais da produção terrestre e propor soluções para os mesmos. Para tanto, 

implementou-se uma subdivisão temática, a saber: (a) Licenciamento ambiental; (b) Pesquisa, 

desenvolvimento, inovação e regulação e políticas públicas, (c) Potencial de óleo e gás onshore e (d) 

Promoção a livre concorrência. 
78 FGV ENERGIA. Op. Cit. P .49. 
79 Ibid.p. 66 
80 “ O novo “REATE”, denominado por REATE 2020, complementa os avanços alcançados pela versão 

anterior e abre importantes perspectivas, dentre as quais se destacam: - Potencial de produção de óleo e gás 

em, pelo menos, 14 estados da federação – Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, 

Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e 

Sergipe. - Meta de duplicação da produção, em 10 anos, com o gás crescendo em um ritmo maior que o do 

petróleo – a produção até 2030, no mínimo, dobrará, saindo do patamar de 270 mil barris diários de óleo 

equivalente, para 500 mil barris diários de óleo equivalente. Fruto da sinergia entre os programas “reate 
2020” e o “novo mercado de gás”, sairemos de um nível de produção de gás natural em terra de 25 milhões 

de metros cúbicos por dia, para mais de 50 milhões. - Geração de empregos – considerando a meta do 

“reate” de produzir, até 2030, 500 mil barris de óleo equivalente (boe) por dia, estimamos a geração de 

centenas de milhares de empregos diretos, indiretos e por efeito renda. “REATE 2020, Op. Cit. 
81 FGV ENERGIA, Op. Cit., p. 52 
82 DELGADO, Fernanda. Projeto poço transparente: teses para reservatórios de baixa permeabilidade – 

gerando conhecimento via avaliação ambiental prévia estratégica. Caderno Opinião. FGV Energia. Outubro 
de 2018. P. 5 
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Contudo, desafios de infraestrutura são postos, a rede de dutos no Brasil não 

possui uma estrutura muito desenvolvida, ao contrário do caso norte americano, país com 

grande difusão da exploração de shale gas. Diante disso, se a produção ocorrer em áreas 

do interior, o custo de escoamento da produção pode ser elevado, o que acabaria 

influenciando na competividade do gás. Em relação aos dutos, a infraestrutura intensiva 

de capital e a limitação de transporte ponto a ponto acabam exigindo o estabelecimento 

de contratos de longo prazo, com o intuito de garantir um fluxo mínimo de receita por 

tempo considerável e, assim, recuperar o capital investido.83 

Desse modo, torna-se oneroso para produtores independentes venderem sua 

produção para grande consumidores e distribuidoras de gás, uma vez que há escassez de 

infraestrutura, restrição de acesso às mesmas, dificuldade de acesso ao mercado final em 

função do monopólio das distribuidoras e forte concentração do segmento na 

Petrobrás8485. 

As caraterísticas dos nossos reservatórios de gás natural, em sua maioria 

associados ao petróleo, em conjunto com o elevado custo de escoamento das 

bacias sedimentares marítimas, explicam o reduzido interesse das empresas 
pela produção de gás natural no Brasil. Essa situação contrasta com o potencial 

geológico da nação.86 

 

FONTE: CNI, 201587 
 

 

 
83 FGV ENERGIA, Op. Cit., p. 55-56 
84 CNI. Op. Cit. p. 16 
85 “O controle de praticamente toda a infraestrutura e participação da Petrobras, na maioria das 

distribuidoras, representa uma barreira para que novos produtores venham a comercializar sua produção de 

gás natural. Ao controlar a infraestrutura de transporte e a política de compras de gás das distribuidoras, a 

Petrobras detém um poder de mercado assimétrico em relação aos outros produtores.”. CNI, 2016, Op. Cit. 

p.27-28 
86 Ibid. p. 13 
87 CNI, Op. Cit. 

Figura 6 – Estimativa de custos de produção de gás natural em projeto no Brasil (US$ 

por MMBtu) 
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Denota-se, dessa forma, que a infraestrutura de produção e escoamento de gás 

natural no Brasil não se mostra ideal para fins de investimento privado. Ademais, a 

produção de gás natural não convencional apresenta, conforme relatório do CNI, custos 

mais elevados em relação ao convencional88. 

Na prática, o Brasil possui 14 UPGN’s, estas possuem capacidade de 

processamento na faixa de aproximadamente 96 milhões de m³ por dia e a Petrobras é 

titular de 99% dessa capacidade de processamento. Por conseguinte, tal concentração 

coloca o operador monopolista numa posição favorável para dispor preços encontrados, 

com pouca frequência, em um mercado de livre concorrência, além de possibilitar a 

discriminação de agentes nesse contexto89. 

Do ponto de vista do mercado, o relatório da confederação nacional da indústria 

de 2016 esclarece que: (a) os produtores de gás, com exceção da Petrobras, não têm escala 

de produção para viabilizar investimentos em infraestrutura própria de escoamento e 

tratamento de gás natural, o que acarreta a dependência de instalações já existentes ou 

compartilhamento dos investimentos em novas; (b) os produtores que, por vezes, não tem 

dificuldade de escoamento podem se deparar com questões de transporte, uma vez que 

grande parte dos gasodutos não está aberta a terceiros e relevante capacidade disponível 

está contratada pela Petrobras. (c) a legislação estadual pouco avançou na implementação 

de um ambiente de livre concorrência90. 

Sob a perspectiva regulatória, a Petrobras - pela lei do gás de 2009 - não é obrigada 

a permitir acesso de terceiros às suas infraestruturas de processamento, podendo, contudo, 

o acesso ser negociado entre as partes. Assim, grande parte dos produtores é dependente 

da referida empresa, visto que ela é titular da quase totalidade da capacidade de 

processamento do País. Daí, toda a necessidade de se endereçar a questão do acesso não 

discrimininatório de terceiros a infraestruturas de processamento de gás natural e 

 

 

88 “É fundamental reconhecer que os custos para a exploração e produção de gás não convencional são 

muito mais elevados do que para o gás convencional. Assim, exigem-se incentivos específicos para o 

desenvolvimento da produção de gás não convencional no Brasil, como, por exemplo: • revisão da taxa de 

depreciação de poços não convencionais para refletir a maior taxa de declínio da produção; • redução do 

royalty pago sobre o gás não convencional para 5%; • isenção de PIS-COFINS para o gás não convencional; 
• criação de uma política industrial e tecnológica para o desenvolvimento da cadeia de fornecedores voltada 
para o gás não convencional; • alocação de recursos públicos para investimento em estudos e treinamento 

técnico para os órgãos estaduais e federais envolvidos com o licenciamento das atividades de E&P 
relacionadas a recursos não convencionais.” CNI, Op. Cit., p. 19. 
89 DELGADO, Fernanda de Jesus. AMORIM, Kelly. UPGN’S e garantia de acesso – o calcanhar de 

aquiles do novo mercado de gás. Broadcast energia. 13 de jan de 2021. Disponível em https://media- 

exp1.licdn.com/dms/document/C4D1FAQEmtW_2L4IPAQ/feedshare-document-pdf- 

analyzed/0/1610711231954?e=1610830800&v=beta&t=x1Et7pQ01zTQqW6JgxHjpMxmS0bdyHh8w6x 

1bPjDzEI. Acesso em 15 de jan de 2021 
90 CNI. Reestruturação do setor de gás natural: uma agenda regulatória. Brasilia. 2016 
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transparência dos preços para o seu acesso, uma vez que tais atos possibilitarão que novos 

atores atuantes nesse mercado consigam vender, competitivamente, parcelas de gás 

natural às distribuidoras e aos consumidores finais, como será posto no capítulo terceiro 

do presente trabalho. 

 
1.4 Shale gas em perspectiva comparada: o caso norte americano 

 

 

Os Estados Unidos têm o maior avanço no desenvolvimento e produção de 

shale gas no mundo e a maior quantidade de empresas que investem nessa área 

pelas facilidades da legislação no país. A fonte de gás não convencional foi o 
grande responsável pelo aumento da oferta na última década e sua produção 

tem o potencial para transformar o mercado de energia deste país, podendo se 

tornar uma importante potência no mercado mundial de gás natural91. 

 
A experiência norte americana é um exemplo de como a exploração de shale gas 

é um modelo a ser desenvolvido, contudo não se pode partir do pressuposto de que 

reprodução do projeto que lá foi implementado será viável em outros países, na medida 

em que particularidades como a alocação dos direitos de propriedade, acesso ao crédito, 

baixa burocratização regulatória e características específicas das reservas dos referidos 

recursos tornam os EUA um caso particular. Na Europa, por exemplo, a alta densidade 

populacional, a ausência de uma licença social para operar e o fato de a população não 

estar acostumada a exploração onshore de hidrocarbonetos, além da titularidade dos 

recursos minerais nas mãos do Estado tornam tais países pouco atrativos para o 

desenvolvimento de atividades relacionadas ao shale gas, de modo que vários Estados 

estabeleceram uma moratória quanto a implementação da exploração dos recursos ou em 

relação a técnica do faturamento hidráulico.92 

Por outro lado, a Polônia é uma exceção, na medida em que a população e 

autoridades nacionais parecem entrar num consenso quanto a necessidade de alcançar 

uma maior indepedência energética, entretanto, testes iniciais de perfuração mostraram- 

se desanimadores frente a complexidade geológica da região, o que levou a revisão das 

estimativas do potencial geológico esperado. A maior parte dos investimentos na 

exploração desses recursos além dos EUA e do Canadá parecem estar se localizando na 

Argentina e na China visto o potencial dos recursos lá existentes, ainda assim. desafios 

são postos, a saber: a disponibilidade de infraestrutura, o desenvolvimento de serviços de 

suporte a atividade, além de metodologias específicas para equipamentos e técnicas de 

 
91Ibid. p. 34 
92 UNCTAD, Op. Cit, p. 41 
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exploração93. 

Além disso, o arcabouço regulatório precisa tanto garantir segurança ambiental, 

operacional e sanitária a população que terão de lidar com os impactos da atividades como 

criar um ambiente que seja capaz de atrair investimentos. Ademais, técnicas de produção 

devem ser adaptadas às condições geológicas específicas antes de se alcançar produção 

a nível comercial, assim, países que desejem explorar tais recursos provavelmente, terão 

de passar por estágios experimentais que podem se mostrar custosos e demorados, a 

aprovação pela população local pode se tornar um grande entrave político para a 

atividade94, o que se verifica no caso nacional e será trabalho no capítulo seguinte. 

De todo modo, o mercado norte americano95 demonstrou recentemente grande 

desenvolvimento na exploração e produção de reservas não convencionais, de modo que 

o gás por eles comercializado teve redução significativas de preço. O principal recurso 

reponsável por tal situação foi o shale gas, uma vez que foi capaz de aumentar a oferta d 

e gás no país96, ainda que outras fontes como o tight gas e coalbed methane sejam 

relevantes para o cenário.97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

93 Id. 
94 Id. 
95 “ Desde os anos 1970, o Estado americano está envolvido no desenvolvimento das tecnologias de extração 

de shale gas, apoiando atividades de pesquisa e desenvolvimento, concedendo incentivos fiscais, ou 

atuando em parceria com a iniciativa privada para compartilhar custos em determinados projetos. O apoio 

do estado americano tem um impulso geopolítico importante, já que seguindo a perspectiva de gás natural 

abundante, a necessidade de importação se reduz e, com isso, diminui também o poder de barganha dos 

países produtores de gás, principalmente Rússia, Venezuela e Irã, sobre os Estados Unidos.” 

LAGE;PROCESSI;WILLCOX;DAS DORES;GALOPPI, Op. Cit., p.42 -43 
96 Durente discurso presidencial em 2012, Barack Obama ressaltou o potencial do shale gas para o 

suprimento de gás natural do País, de modo que seu suprimento poderia durar 100 anos. Diante de tal fato, 

especialista acreditam que essa indústria suportaria mais de 600.000 empregos até o final da década. Além 

disso, fábricas mais baratas e limpas seriam construídas, o que seria benéfico tanto do ponto de vista do 

meio ambiente como econômico. FGV ENERGIA, Op. Cit., p. 34 
97 LAGE;PROCESSI;WILLCOX;DAS DORES;GALOPPI, Op. Cit.,p.33 
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Fonte: EIA, 201998 

 
Tal aumento da produção de shale gas decorreu de avanços nas técnicas de 

exploração e produção desses recursos, principalmente em relação a perfuração 

horizontal e o fraturamento hidráulico99100. Além disso, incentivos governamentais para 

a busca de novas fontes de gás natural, disponibilidade de dados e informações sobre as 

bacias sedimentares e a alocação de direitos de propriedades para exploração do solo 

foram essenciais para a o sucesso da exploração desse recurso. Ademais, a questão de 

infraestrutura com uma malha de gasodutos desenvolvida101, incentivos à inovação, 

mercado consumidor relevante, existência de recursos disponíveis e a baixa 

burocratização regulatória foram fatores a serem relevados.102 

 

 

 

 

 

 

98 Disponível em: https://www.eia.gov/energyexplained/natural-gas/where-our-natural-gas-comes- 

from.php. Acesso em 29 de jun. de 2020 
99 LAGE;PROCESSI;WILLCOX;DAS DORES;GALOPPI, Op. Cit, p.. 40 
100 A utilização da perfuração horizontal em conjunto com o fraturamento hidráulico aumentou 

significadamente a produção de gás natural em formações de baixa permeabilidade, em especial aquelas de 

folhelho. Sua expansão se deu, principalmente nos anos da década de 1950, ainda que haja experimentos 

no século 19. De todo modo, a aplicação prática da perfuração horizontal nos EUA se deu ná década de 

1980, com a implementação de tecnologias de perfuração e outros equipamentos de suporte que permitiram 

a viabilidade comercial da exploração desses recursos. Agora, a produção em larga escala do gás de folhelho 
se deu após a Mitchell Energy and Development Corporation implementar técnicas de exploração na região 

de Barnett Shale no centro oeste do Texas. Energy Information Administration. Disponível em : 

https://www.eia.gov/analysis/pdfpages/worldshalegasindex.php. Acesso em 05 de jul. de 2020 
101 “Quando se iniciou a produção de shale gas, a infraestrutura de transporte do gás já se mostrava bastante 

abrangente e integrada, o que favoreceu o escoamento da produção para os mercados consumidores sem 

que grandes investimentos fossem realizados.” FGV ENERGIA. Op. Cit., p. 27 
102 Id. 

Figura 7- Produção americana de gás natural seco por tipo no período de 2000 a 2050 

https://www.eia.gov/energyexplained/natural-gas/where-our-natural-gas-comes-from.php
https://www.eia.gov/energyexplained/natural-gas/where-our-natural-gas-comes-from.php
https://www.eia.gov/analysis/pdfpages/worldshalegasindex.php
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FONTE: FGV ENERGIA Apud EIA, 2018103 

 

Quanto a questão explorátoria, segundo informativo da Energy Information 

Administration do ano de 2018, só em 2014, houve a descoberta de 158 novos campos 

nos Estados Unidos, de modo que as reservas provadas de shale gas, que totalizavam 

209,8 Tcf em 2016 passaram a 307,9 Tcf em 2017. Entre 2010 e 2014, a produção de 

shale gas aumentou de 61% para 79% da produção de gás total no pais, demonstrando a 

relevância de tal recursos matriz energética norte-americana.104. 

 
Segundo a World Energy Resources, os reservatórios não convencionais de 

shale gas demonstraram ser mais econômicos e competitivos do que muitos 

ativos convencionais nos Estados Unidos, com “significativos impactos na 

dinâmica e nos preços” do mercado de gás natural. Atualmente, cerca de 50% 

da produção de hidrocarbonetos nos EUA vêm de reservatórios não 

convencionais105 

 

A exemplo, a produção norte americana de gás natural em 2018 estava no patamar 

de 30.6 trilhões metros cúbicos, a maior quantia anual alcançada. A maior parte da 

produção cresceu desde 2005, por conta do resultado obtido pelas técnicas de 

fraturamento hidraulico e perfuração horizontal, especialmente, em formações como 

folhelho, carbonato e outras formações secas. O gás natural norte americano é produzido 

de poços onshore e offshore tanto de poços de gas natural e petróleo como de camadas de 

 

103 ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION (EIA). Natural Gas Pipelines. Disponível: 

https://www.eia.gov/energyexplained/index. php?page=natural_gas_pipelines.2018 Apud FGV 

ENERGIA. Op. cit. 
104Ibid. p. 34 
105Ibid. p. 72 

Figura 8 – Malha de gasotuos estaduais e interestaduais nos EUA 

http://www.eia.gov/energyexplained/index
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carvão. Em 2018, a produção de gás natural foi 2% maior nos EUA que seu consumo.106 

 

FONTE: EIA, 2019107 

 

Ainda assim, houve questionamentos quanto aos impactos ambientais 

decorrentes dos mesmos, a exemplo da possibilidade de contaminação de aquíferos, 

grande uso de água e possibilidade de tremores. Nesse sentido, órgãos reguladores108 se 

viram obrigados a criar normas, com o intuito de mitigar tais riscos e, inevitavelmente, 

elevar os custos de produção, diante da necessidade tanto de avaliação e como de 

 

 

106 EIA. Disponível em : https://www.eia.gov/energyexplained/natural-gas/where-our-natural-gas-comes- 

from.php. Acesso 04 de Jul. De 2020 
107 EIA. Disponível em: https://www.eia.gov/energyexplained/natural-gas/where-our-natural-gas-comes- 

from.php. Acesso em 29 de jun. de 2020 
108 Quanto a estrutura regulatória norte americana, ocorre uma descentralização, na medida em que as 

agências competentes para editar normas sobre os setores do mercado de petróleo e gás podem ser de âmbito 

tanto municipal, estadual como federal. A exemplo, há órgãos federais como a Unites States Geological  

Survery, cujo objetivo é de mapear informações geológicas sobre os reservatórios minerais do País. Há 

também o Departement of Energy (DOE), que tem por escopo promover estratégias de segurança enérgica, 

por sua ve a Energy Information Administration trabalha com estatísticas para o setor de energia, de modo 

fazer previsões, com o intuito de auxiliar na tomada de ações governamentais. Já a Federal Regulatory 

Comission tem o intuito de analisar e regular a transmissão interestadual de eletricidade, gás natural e 
petróleo. A Energy Efficieny and Renewable Energy trabalha diretamente com a política energética e seu 

papel para segurança nacional, de modo a garantir a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade. 

FGV ENERGIA. Op. Cit., p. 27-28 

Figura 9 – Consumo americano de gás natural, produção seca e importações de 1950 

a 2018 

https://www.eia.gov/energyexplained/natural-gas/where-our-natural-gas-comes-from.php
https://www.eia.gov/energyexplained/natural-gas/where-our-natural-gas-comes-from.php
https://www.eia.gov/energyexplained/natural-gas/where-our-natural-gas-comes-from.php
https://www.eia.gov/energyexplained/natural-gas/where-our-natural-gas-comes-from.php
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administração dos riscos visualizados na prática109 

Em relação aos impactos do desenvolvimento na comunidade, acadêmicos da 

Universidade de Duke afirmam que governos locais receberam grandes somas de 

participações governamentais pelo desenvolvimento da exploração de óleo e gás. 

Contudo, críticas são postas, na medida que houve desafios de infraestrutura para lidar 

com o aumento populacional decorrente da expansão da indústria110, o que poderia gerar 

a necessidade de mais impostos para lidar com a situação. A exemplo, o estado da 

Pennsylvania alcançou resultados positivos para negócios a partir da expansão da 

exploração de gás não convencional como aumento de vendas, novos consumidores e 

maior emprego, além disso, constatou-se que o turismo não foi impactado 

negativamente111 

Quanto a questão regulatória norte americana, não houve desenvolvimento de um 

arcabouço de precaução ex ante a exploração do shale gas, para fins de regulação dos 

riscos, assim, atos jurídicos foram expedidos de forma reativa. Em alguns estados 

americanos, governos locais retiveram certa autoridade regulatória e editaram normas 

com o intuito de endereçar os impactos da perfuração e do fraturamento de poços. A 

exemplo, as cidades de Arlington e Fort Worth no Texas tem normas extensivas no 

sentido de exigir que operadores de poços adquiram seguros de responsabilidade 

ambiental, limitem o nível da poluição sonora, obtenham permissão da cidade antes de 

iniciar a perfuração, adquiram guardas para permanecer no local durante a perfuração e 

fraturamento dos poços112. Por sua vez, Santa Fe County localizada no estado do Novo 

Mexico elaborou normas que requerem estudos ambientais estensivos e de avaliação da 

infraestrutura antes da perfuração, além do mapeamento de áreas que não são propícias 

para o desenvolvimento da indústria do óleo e gás devido a questões culturais, ambientais, 

além de outras relativas a agricultura.113 

 

109 LAGE;PROCESSI;WILLCOX;DAS DORES;GALOPPI. Op. Cit., p. 40 
110 Alguns acadêmicos norte americanos argumentam que nem sempre trabalhadores do setor de óleo e gás 

entrando em determinada comunidade levaram desenvolvimento econômicos para a mesma, uma vez que 

os mesmos poderiam estar transitoriamente na localidade. Além disso, comunidade locais podem 

experimentar danos ambientais e mudanças no seu modo de vida, outro ponto seria a necessidade de 

investimento em infraestrutura e os posteriores custos de sua manutenção, principalmente depois da saída 

da empresa. Comunidades com expansões na indústria de óleo e gás podem ter seus gastos com 

policiamento e reparo de rodovias aumentados, além dos preços de serviços básicos inflacionados para 

residentes. WISEMAN, Hannah. Hydraulic Fracturing and legal frameworks. Oxford University Press 
2018 Apud BARTH, Jannette M. The economic impacts of shale gas development on State and local 

economies: Benefits, cost and uncertainties, 23 new solutions 85. 
111 WISEMAN, Hannah. Hydraulic Fracturing and legal frameworks. Oxford University Press 2018. 

Apud Penn State Cooperative Extension 2011. Marcellus Education Fact Sheet, local business impacts of 
marcellus shale development: the expérience in Bradford and Washington Counties. 
112 Ibid. p. 12 
113 Id. 
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Outra questão é a determinação estadual prévia do local e do momento da 

perfuração dos poços, de tal modo que há variações de acordo com o estado. Por sua vez, 

há normas relativas a perfuração e fraturamento dos poços que determinam, a exemplo: 

(a) taxação no óleo e gás produzido, o que pode ser depositado em fundos para mitigar 

danos ambientais114; (b) requerimentos para operadores colocarem garantias monetárias 

ou similares antes da perfuração do poço, no caso de o operador não descomissionar 

adequadamente as instalações115; (c) distanciamento mínimo entre os poços e corpos d’ 

água116; (d) limites na quantidade e no momento de retirada de água para obtenção água 

nas operações de óleo e gás117; (e) requerimento para cimentação do poço, que consiste 

em revistir os poços com canos de aço, os quais são postos na terra e ajudam a prevenir o 

vazamento de poluentes nas águas subterrâneas ou fora da perfuração do poço ou na água 

que volta a superfície118; (f) requerimento operacional e de construção mínimos para 

reservatórios nos locais da exploração para fins de contenção dos resíduos; (g) restrições 

de como os resíduos são despejados; (h) requerimentos informacionais como a 

transparência quanto as fluidos decorrente do processo de fraturamento utilizados nos 

poços e requerimentos ambientais para testes de base antes da perfuração e do 

 

 

 

 

114 Uma das fomas mais comuns de taxação estadual nos poços de óleo e gás nos EUA têm sido a “ severence 

tax”, que é um imposto sobre a unidade de óleo e gás produzido. Por mais que haja diversos impostos, 

muitos estão direcionados para fins de conservação ambiental. Alguns estados criaram impostos como 

resultado do aumento da atividade de óleo e gás pela utilização do fraturamento hidráulico. O estado 

Pennsylvania criou um novo imposto chamado taxa de poço de gás não convencional, ele é aplicável na 

jurisdição do estado e permite aos governos locais decidir sobre sua aplicação ou não. O montante recolhido 
vai para o estado que mantém uma parte e redistribui o restante para governos locais para fins de 

conservação ambiental, construção de rodovias, reparo das mesmas, construção de casas populares e outras 

questões relacionadas a exploração do shale gas. Ibid. p. 13 
115 Bonding requirement seria um instrumento financeiro utilizado por estados para lidar com os impactos 

da exploração e produção do shale gas. Ela comporta variações conforme estados, alguns entendem que ele 

somente se aplicaria ao descomissionamento do poço, ao passo que outros entendem que ele também é 

aplicável para danos na superfície, de modo que se o operador não restaurar a superfície após a perfuração 

ser concluída ou o poço abandonado, o dinheiro recolhido poderia ser utilizado para tanto. Ibid. p. 14 
116 Alguns estados requerem distanciamento mínimo entre o poço, o tanque de resíduos ou entre o poço e 

recursos próximos a unidades habitacionais e recursos de água. A exemplo, Ohio mudou sua regulação, no 

sentido de exigir distanciamento dos poços e áreas urbanas, de modo que os poços devem estar 150m 

distantes de habitações ou deve haver consentimento do dono da habitação quanto a uma maior proximidade 

do poço.Id. 
117 No estado da Pennsylvania, operadores que querem utilizar água para o fraturamento hidráulico devem 

mostrar que o referido ato não vai afetar a quantidade e qualidade de água para outros usos da mesma. Além 
disso, Estados americanos impuseram determinações para a utilização de água a partir de rios próximos, de 

modo a determinar que houvesse a requisição de uma permissão para uma comissão específica de gestão 
da bacia do rio. A autorização determina a qualidade máxima diária de consumo de água; impõe requisitos 
de medição para a empresa que visa utilizar a água; requer a submissão de relatórios sobre a qualidade e 

quantidade de água utilizada em cada processo de faturamento. Id. 
118 A regulação estadual para cimentação dos poços estabelece determinações para aferir a consistência dos 

canos de aço que são usados para revestir o ´poço, reutilização de canos quando não houver 

comprometimento da estrutura, exigências para a sedimentação das estruturas nos poços no solo. Id. 
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fraturamento dos poços119. 

Diante desse contexto, ressalte-se que o exemplo norte americano pode servir de 

base para implementação de um arcabouço regulatório mais eficiente em relação aos não 

convencionais, tanto do ponto de vista da regulação ambiental como da desburocratização 

e incentivo à livre iniciativa, uma vez que, lá já se implementou a avaliação e 

administração dos riscos relacionados a atividade. 

Ainda assim, há de se ponderar a necessidade de adaptação das técnicas de 

exploração às reservas nacionais, desse modo, a regulação deve estar atenta para as 

particularidades geológicas nacionais e ser capaz de editar normas com a devida 

precaução, razoabilidade e proporcionalidade. 

Para tanto, como será posto no capítulo a seguir, a continuidade dos contratos de 

concessão e as iniciativas governamentais do REATE e do projeto piloto poço 

transparente se mostram fundamentais para desmistificar a referida atividade, uma vez 

que pretendem fornecer estudos sobre sua viabilidade técnica, econômica e ambiental, 

convencendo instituições e a sociedade civil acerca da prudência dos investimentos em 

tais atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
119 Além da regulação aplicável ao poço e disposição de resíduos das atividades, estados requerem dos 

produtores dados e sua posterior publicização, de modo a garantir que o público e reguladores tenham 

informações sobre os potenciais riscos no local da exploração e até mesmo entender se houve poluição 

decorrente da perfuração ou fraturamento dos poços. Ibid., p. 16 
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CAPÍTULO 2 – REGULAÇÃO AMBIENTAL, EXTERNALIDADES 

NEGATIVAS E ASSIMETRIA DE INFORMAÇÃO: JUDICIALIZAÇÃO DA 

EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE SHALE GAS 

 

 
O presente capítulo visa trabalhar criticamente as tensões, do ponto de vista da 

regulação ambiental, para a exploração e produção dos recursos não convencionais, em 

especial do shale gas. Argumenta-se que há relevante assimetria de informação quanto 

aos potenciais impactos ambientais decorrentes da utilização das técnicas de fraturamento 

hidraulico e perfuração horizontal, metodologias de utilização recorrente na indústria de 

óleo e gás. 

Tal situação promoveu diversas ações civis públicas em diferentes estados da 

Federação e alcançou decisões suspendendo os efeitos dos contratos de concessão, 

paralisando as atividades, em prol da aplicação do princípio da precaução, uma vez que 

o MP – autor das referidas ações – argumentava pela necessidade de mais estudos técnicos 

para prosseguimento das atividades. Diante dessa situação, uma série de custos foram 

criados tanto para os concessionários que arremataram blocos durante a 12ª rodada de 

licitações como para o Governo Federal, que se viram diante da necessidade de 

implementar ações para desmistificar a atividade e convencer instituições da prudência 

da sua implementação e, por isso, se deprende todo o esforço do MME e da ANP em 

executar o projeto piloto poço transparente e o REATE, como será trabalhado a seguir. 

De todo modo, a crítica que a presente seção pretende denotar é que a suspensão 

dos efeitos dos contratos se mostrou como uma decisão desproporcional e desarazoada 

frente a aplicação do princípio da precaução, uma vez que os contratos de concessão 

assinados deveriam ter sido interpretados como instrumentos regulatórios capazes de 

sanar o dito princípio, tendo em vista os deveres e obrigações exigidos na fase 

exploratória mínima dos mesmos. 

Exigiam-se uma série de estudos ambientais, operacionais, econômicos e 

geológicos das áreas em questão, para fins de comprovação da viabilidade econômica e 

operacional atividades, ao fim de tais avaliações um plano de desenvolvimento seria 

apresentado a ANP, julgado e autorizado ou não. Não obstante tal validação da ANP, 

seria, ainda, necessário a expedição de licença ambiental no órgão competente para daí 

sim, começar as atividades em níveis comerciais. 

Dito de outro forma, a assimetria de informação quanto aos potenciais ambientais 

fomentou a judicialização dos não convencionais e a suspensão dos contratos, o que 

poderia ter sido evitado se o MP tivesse prosseguido com um maior diálogo com a ANP 
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e entendido – por meio das audiências públicas executadas durante a elaboração da minuta 

do contrato de concessão - a instrumentalidade regulatória desse negócio jurídico para 

fins dimensionamento dos riscos e pacificação das incertezas científicas. 

 
2.1 Regulação ambiental e a avaliação dos riscos quanto aos potenciais impactos 

ambientais da exploração do shale gas: a questão da assimetria de informação 

 

 
No que tange a regulação ambiental, riscos e incertezas são recorrentes, na 

medida em que a evolução tecnológica e a exploração de novas fronteiras energéticas 

podem trazer impactos desconhecidos ao meio ambiente e a população próximas a 

atividade. Nesse ponto, tanto a degradação ambiental como questões sanitárias podem se 

verificar e, por isso, o papel do Estado estaria em sopesar o equilíbrio entre proteção ao 

meio ambiente e a implementação de custos regulatórios ou até mesmo a proibição das 

atividades. Os referidos custos caminham com a implementação do princípio da 

precaução, seja para mitigar riscos e impor condicionantes para a execução da atividade 

como para que se evite a assunsão de incertezas científicas capazes de causar danos 

irreparáveis e afetar a qualidade de vida de gerações futuras. 

De um lado, não se pode defender a implementação de projetos sem que haja a 

avaliação de custos e riscos, de outro, não se pode permitir que convicções políticas e 

socioambientais não fundamentadas garantam a proibição de atividades capazes de trazer 

benefícios sociais. Ainda assim, deve-se esclarecer que, por vezes, a regulação ambiental 

esbarra em questões políticas, na medida em que nem sempre a melhor técnica regulatória 

em termos de aplicabilidade e eficiência terá os melhores resultados práticos, visto que 

pode ocorrer a não aceitação social dos valores envolvidos ou haver um embate com a 

discricionariedade de órgãos institucionais120. 

Tal parece ter sido o caso dos contratos de exploração e produção de petróleo e 

gás natural da 12ª rodada de licitações, a partir de recursos não convencionais, na medida 

em que o Judiciário – com base em argumentação do Ministério Público em ações civis 

públicas – determinou a suspensão dos efeitos dos mesmos com base em incertezas 

científicas quanto a aplicação da técnica de fraturamento hidráulico, mesmo diante de 

uma série de exigências ambientais e operacionais dispostas no contrato de concessão 

pela ANP. Argumentava-se que poderiam ocorrer danos de difícil reparação ou relevante 

impacto ambiental, uma vez que não havia avaliação concreta do potencial das bacias 

 

 

120 BIM, Eduardo Fortunato. Licenciamento Ambiental. Rio de Janeiro. Lumen Juris, 2014. P. 42 
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sedimentares licitadas, daí surgiu todo o embasamento para a requisição e publicização 

da avaliação ambiental de área sedimentar dos blocos arrematados. 

Na prática, em junho de 2014, o Ministério Público Federal do Paraná suspendeu 

a aprovação de 11 áreas licitadas pela 12ª Rodada de licitações, que ocorreu em novembro 

de 2013, até que estudos técnicos demonstrando ou não a viabilidade da técnica de 

fraturamento hidráulico fossem efetuados. Em novembro de 2014, a Justiça Federal 

também acatou pedido semelhante do Ministério Público Federal da Bahia, suspendendo, 

em caráter liminar, os efeitos decorrentes da 12ª rodada de licitações121. 

Nesse ponto, as ações civis públicas - vide a ACP nº 5005509-18.2014.404.7005 

do Paraná e a ACP nº 0800366-79.2016.4.05.8500 de Sergipe - e manifestações populares 

foram exemplos de como a opinião da sociedade civil é conflitante com a do mercado e 

mesmo a edição da resolução 21 de 2014 da ANP, impondo diretrizes regulatórias 

específicas para a implementação da técnica de fraturamento hidráulico em reservatório 

não convencional, não foi suficiente para pacificar tal conflito. 

Pondere-se, de todo modo, que os estudos quanto aos riscos geológicos e 

exploratórios estavam incluídos na primeira fase do contrato de concessão – denominada 

fase exploratória mínima - uma vez que ela teria o intuito de avaliar o potencial da área 

arrematadas e a viabilidade de exploração das suas reservas. Assim, salienta-se que a 

arrematação do bloco não garantiria ao concessionário o direito de produção, visto que 

havia necessidade tanto de autorização da ANP frente a apresentação do plano de 

desenvolvimento pelo concessionário após o fim da fase exploratória como de requisição 

de licenças ambientais para inicío da produção e, portanto, da utilização da técnica de 

fraturamento hidráulico. 

Contudo, o cenário que se colocava em voga estava centrado na aversão aos 

possíveis impactos ambientais e não no dimensionamento dos riscos geológicos e 

exploratórios envolvidos, assim, o Judiciário ao acatar a argumentação do Ministério 

Público em diversas Ações Civis Públicas, no sentido de suspender os efeitos dos 

contratos, agiu desproporcionalmente e impôs custos não razoáveis tanto a iniciativa 

privada como ao Governo Federal, que teve de trabalhar para desmistificar a referida 

 

 
 

121 “ Seguiram-se diversas ações do MPF no Piauí, Bahia, Paraná e São Paulo, em vários casos com 

liminares acolhidas pela Justiça determinando restrições aos contratos já assinados, no tocante à exploração 

e produção de gás não convencional, ou ainda à proibição de assinatura daqueles ainda não formalizados. 

Entre estes estados, de acordo com a Ecodebate (2016), mais de 60 cidades proibiram o método, sendo a 

maioria no estado do Paraná. Em todos os casos, exigiu-se a suspensão de novos procedimentos licitatórios, 

enquanto não se contasse com a prévia regulamentação da atividade pelo CONAMA e a realização de 

AAAS (Avaliação Ambiental de Área Sedimentar)” FGV ENERGIA, Op. Cit. p. 59 
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atividade122. Na prática, argumenta-se que o Judiciário deveria ter interpretado o referido 

contrato de concessão como um instrumento regulatório, na medida em que ele impunha 

uma série de deveres e obrigações aos concessionários antes mesmo de se iniciar a 

produção a nível comercial – releve-se a fase exploratória mínima para tanto - e, por 

conseguinte, antes de implementar o fraturamento dos poços, satisfazendo, desse modo, 

o princípio da precaução. 

A exemplo, o próprio relatório técnico que fundamentou a decisão do juízo 

federal da 5ª região, no sentido de declarar a suspensão dos contratos da 12ª rodada 

explicitava123: 

 
Considera-se, portanto, positiva a iniciativa da ANP de estipular no pré-edital 

da Rodada que a empresa concessionária deverá contemplar 

obrigatoriamente no Programa Exploratório Mínimo a perfuração de 

poços capazes de caracterizar os folhelhos potencialmente geradores de gás 

natural. Isto está sendo buscado através da definição de um objetivo 

estratigráfico mínimo para os poços a serem perfurados e o conhecimento 

gerado será de grande valia para as discussões futuras sobre o shale gas. Esta 

regra está sendo proposta pela Agência para todas as bacias em oferta, exceto 

a Bacia do Acre. Na perspectiva do GTPEG, é fundamental que se utilize a 

fase exploratória dos blocos a serem adquiridos na 12ª Rodada de Licitações 

para entender adequadamente os modelos geológicos e as condições de 

segurança para realização do fraturamento hidráulico em larga escala em 

cada bacia sedimentar de modo a subsidiar a necessária avaliação dos 

riscos inerentes à atividade. Neste sentido, considerando que a utilização da 

técnica de fraturamento hidráulico em poços horizontais é prevista apenas na 

fase de produção da jazida, é imperativo que se desenvolvam previamente 

regulamentos e protocolos oficiais para assegurar que a proteção comercial do 

shale gas seja feita sem ônus ao meio ambiente e à saúde humana.Além disso, 

o GTPEG considera que a Avaliação Ambiental de Área Sedimentar - AAAS, 

por sua característica de ampla participação pública, deve ser utilizada para o 

estudo mais aprofundado das condições específicas de determinada bacia para 

suportar a exploração de gás não convencional de modo ambientalmente 
seguro.(Grifo adicionado)" 

 

 

 
 

122 Conforme voto do Ministro Dias Toffoli no RE nº 627.189 de SP, o princípio da precaução deve incidir 

quando houver incerteza científica, de modo a se garantir a análise do risco ou perigo em questão, levando- 

se em conta os custos necessários para medidas de prevenção. Além disso, o ônus da prova deve ser 

investido para os proponentes do serviço ou no produto, de modo a garantir o controle dos riscos em questão 
e que as decisões impostas pelo referido princípio sejam proporcionais e não discriminatórias. BRASIL. 

Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 627.189/SP. Recte. Eletropaulo Metropolitana - 

Eletricidade de São Paulo S/A. Recdo. Sociedade Amigos do Bairro City Boaçava e outro(a/s). Relator 

Min. Dias Toffoli, Brasília, DF,, 
123 In verbis: Em face do exposto e com fundamento no art. 12 da Lei n. 7.347/1985, DEFIRO parcialmente 

A MEDIDA LIMINAR pretendida para o fim de: a) SUSPENDER, imediatamente, os efeitos decorrentes 

da 12ª Rodada de Licitações promovida pela ANP e os efeitos dos contratos de concessão firmados entre a 

ANP e as empresas GEOPARK BRASIL EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS 

LTDA., da NOVA PETRÓLEO S.A. - EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO, da PETRÓLEO BRASILEIRO 
S.A. - Petrobras, e a TRAYECTORIA OIL & GAS, em relação à disponibilização dos blocos da Bacia 

Sergipe-Alagoas (setores SSEAL-T2, SSEAL-T3, SSEAL-T4 e SSEAL-T5), situados nos Estados de 

Sergipe e Alagoas, EXCLUSIVAMENTE quanto à exploração do gás de folhelho com o uso da técnica do 

fraturamento hidráulico. BRASIl. Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Apelação Cível na ACP nº 

0800366-79.2016.4.05.8500. Ministro relator Rubens de Mendonça Canuto Neto. 
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Reitere-se, desse modo, que o próprio relatório técnico que fundamentou a 

decisão de suspensão dos contratos defende a importância da fase exploratória mínima 

para dimensionamento e gestão dos riscos e incertezas científicas, tanto do ponto de vista 

do conhecimento geológicas das reservas como da segurança operacional para 

implementação da técnica de fraturamento hidráulico. Desse modo, não há prudência em 

defender a suspensão dos efeitos dos contratos e, por isso, a reversão desse cenário com 

a desmitificação das atividades deve ser reiterada. Para tanto, ações vêm sendo tomadas, 

a exemplo, a ANP editou, ainda em 2014, resolução específica para tratar da questão do 

fraturamento hidráulico em poço não convencional, a saber resolução nº 21. Por sua vez, 

o governo federal, por meio do MME, implementou ações governamentais, no sentido de 

desmitificar a exploração dos não convencionais com a implementação do projeto do 

poço transparente e da segunda fase do REATE. 

Assim, no lapso temporal de 5 a 6 anos depois da referida rodada de licitações, 

verificam-se decisões judiciais em sede recursal, no sentido de permitir a continuidade 

dos contratos de concessão quanto a fase de exploração dos recursos. Nos autos da 

apelação cível na ACP de nº 0800366-79.2016.4.05.8500, o juízo esclareceu que a fase 

exploratória mínima do contrato de concessão seria o momento em que as empresas 

buscariam respostas sobre a viabilidade econômica, técnica, ambiental e de segurança e 

saúde pública para exploração dos recursos não convencionais, de modo que, somente 

após a obtenção de autorização da ANP e licença ambiental seria permitida a produção 

dos recursos para fins comerciais, por conta disso, seria prudente a continuidade dos 

contratos. 

Ainda assim, o referido juizo esclareceu a necessidade de posterior submissão dos 

estudos à administração pública, inclusive na esfera ambiental, para fins de início da 

produção do gás não convencional, tendo em vista que a decisão em comento não estaria 

autorizando nem validando a implementação da técnica de fraturamento hidraúlico124. 

Estes estudos seriam passíveis de avaliação por instrumentos específicos como o estudo 

de impacto ambiental (EIA) e o relatório de impacto ambiental (RIMA) a depender da 

extensão do potencial de degradação ambiental envolvido na atividade. Dito de outra 

forma, finalizada a fase exploratória mínima pelo agente econômico e concebida a 

comerciabilidade das reservas, deverá se proceder à autorização da ANP e iníciar o 

processo de expedição da licença ambiental pelo órgão competente. 

Seguindo a mesma sistemática, o juízo nos autos da apelação com remessa 

 

124 BRASIl. Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Apelação Cível na ACP nº 0800366- 

79.2016.4.05.8500. Ministro relator Rubens de Mendonça Canuto Neto. 
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necessária na ACP nº 0006519-75.2014.4.03.6112 do Estado de São Paulo também 

entendeu que o princípio da precaução deveria ser afastado quanto a suspensão do 

contrato de licitação para a exploração de recursos não convencionais, uma vez que a 

técnica de fraturamento hidráulico não seria, obrigatoriamente, utilizada na fase de 

exploração e também pelo fato de as obrigações contratuais decorrentes do referido 

contrato de concessão não garantirem ao concessionário o direito de produção, devendo 

os mesmos buscarem as licenças, autorizações e permissões legalmente exigíveis. 

Conforme, julgamento em repercussão geral do tribunal pleno do STF no RE nº 

627.189 de SP, não haveria vedação para o controle juridiscional das políticas públicas 

sobre a aplicação do princípio da precaução, contudo a decisão judicial deve se ater a 

aspectos formais dos limites desse princípio, de modo a privilegiar as escolhas 

discricionárias feita pelo legislador e pela administração pública, sendo deferente. Nesse 

sentido, a continuidade dos contratos licitatórios quanto a fase exploratória se faz 

prudente, com o intuito de fornecer dados tanto para a tomada de decisão da administração 

quanto para o dimensionamento dos impactos da implementação de fraturamento 

hidráulico no caso concreto. 

Diante de toda a controvérsia apresentada, evidencia-se a estruturação do projeto 

poço transparente125, cujo intuito seria de servir como projeto piloto para perfuração de 

poço em reservatório de baixa permeabilidade e fornecer elementos para validar e 

regulamentar a tecnologia do fraturamento hidraúlico. Conforme a resolução nº 17 de 

2017 do CNPE, procura-se evitar problemas com as técnicas de exploração para os não 

convencionais, assim, a requisição de AAAS e a consulta aos órgãos ambientais antes da 

inclusão dos blocos em oferta permanente se fariam ações prudentes, com o intuito de 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

125 “O poço transparente é uma oportunidade para avançar no conhecimento e na avaliação do fraturamento 

em reservatórios não convencionais. A ideia é que um conjunto de dados sejam monitorados e 

disponibilizados continuamente durante o teste, entre eles: sociais (geração de empregos, consumo de 

energia), técnicos (profundidade e diâmetro dos revestimentos, volume de cimento nos revestimentos, 

profundidade atualizada do poço, parâmetros de perfuração e consumo de combustível), geológicos e 

geográficos (bacia sedimentar, estado e município do poço, profundidade do alvo e camadas barreiras) e 

dados finais (índice de produtividade, dados de produtividade por estágio, curva de produção cumulativa e 

diária).” FGV ENERGIA, Op. Cit.  p. 12 
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evitar a judicialização dos blocos126127. 
 

Fonte: DELGADO, 2018128 

 

De todo modo, entende-se que, do ponto de vista regulatório não raro, a 

percepção do risco entre reguladores e especialistas difere da interpretação posta pela 

sociedade ou por instituições, de modo que riscos, de um lado, são interpretados como de 

 

126 Desde 2018, o CNPE determina que tanto os blocos ofertados e não arrematados quanto áreas de novas 

fronteiras sejam postas em oferta permanente, o que pode contribuir para que empresas arrematem os blocos 

quando for conveniente. Contudo, tal sistemática de inclusão de blocos na oferta permanente e atração de 

investimentos nacionais e internacionais parece não ter incluido o caso dos não convencionais para alguns 

Estados. Conforme a secretaria de Estado de Meio Ambiente e de Desenvolvimento sustentável de Minas 

Gerais, na concepção de tal órgão, o procedimento de licenciamento ambiental para os não convencionais 

não foi uniformizado em âmbito nacional e estadual e, por isso, processos de expedição de licenças 

ambientais não deveriam ser concluidos. REATE 2020. Relatório Subcomitê Licenciamento Ambiental. 

Julho de 2020. Disponível em: 

http://www.mme.gov.br/documents/27431/0/Relat%C3%B3rio+Subcomit%C3%AA+I+- 

+Licenciamento+Ambiental.pdf/ae923064-d14c-a2a7-2386-643ef0004911. Acesso em 01 de ago. de 2020. 

P. 19-20 
127 FGV ENERGIA, Op. Cit. p .20 
128 DELGADO, Fernanda. Projeto poço transparente: teses para reservatórios de baixa permeabilidade – 

gerando conhecimento via avaliação ambiental prévia estratégica. Caderno Opinião. FGV Energia. Outubro 

de 2018. 

Figura 10 – Poço transparente: esquema de monitoramento 

http://www.mme.gov.br/documents/27431/0/Relat%C3%B3rio%2BSubcomit%C3%AA%2BI%2B-
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baixa probabilidade por técnicos e, de outro, cidadãos e órgãos institucionais o 

interpretam como de grande potencial danoso, tem-se um embate entre a estatística e o 

medo de seus potenciais impactos129. Assim, defende-se que o processo de administração 

do risco leva em consideração, além de questões científicas, fatores políticos, econômicos 

e sociais, o que pode comprometer o julgamento do regulador ou órgãos institucionais 

como o MP, no presente caso, influenciando-o a exigir além do que seria tido como 

razoável, daí, impor excessivos custos a livre iniciativa130. 

No que tange o caso em questão, de um lado, o órgão regulador exigia a 

necessidade de estudos técnicos pela fase exploratória mínimas dos contratos de 

concessão para exatamente avaliar os riscos e, em seguida, administrá-los, vista a 

necessidade de autorização da ANP para prosseguimento em relação a fase de produção, 

além da requisição de licença ambiental pelo órgão competente. De outro, o Ministério 

Público exigia a suspensão dos efeitos dos referidos atos negociais como um todo, de 

modo a paralisar as atividades de exploração, por conta de incertezas científicas quanto a 

técnica de faturamento hidráulico que só teria aplicabilidade na fase de produção dos 

blocos e sua fase de exploração duraria 5 a 8 anos com base em estipulação contratual. 

Desse modo, não houve negligência do órgão regulador quanto a possibilidade 

de ocorrência de impactos ambientais, na verdade, houve falta de razoabilidade e 

proporcionalidade na suspensão contratual protagonizada pelo Ministério Público, sem 

que houvesse possibilidade de se avaliar, de fato, os riscos em questão, visto que não se 

conhecia o potencial geológico das bacias sedimentares licitadas. Na verdade, delegava- 

se tal tarefa de avaliação dos riscos para os concessionários, mas a argumentação do MP 

estabelecia a necessidade dos mesmos antes do início das rodadas de licitação e de 

exploração dos blocos, o que não faria sentido para a metodologia do contrato de 

concessão assinado pelos concessionários. 

Assim, deve-se reiterar a necessidade de razoabilidade e proporcionalidade em 

relação ao tradeoff entre impactos ambientais e desenvolvimento econômico, de fato, é 

indispensável a avaliação dos riscos, por meio por instrumentos regulatórios como 

análises de impactos ambientais, os quais, após serem dimensionados, poderão 

 
 

129 Conforme Cass Sunstein, existiria uma conexão entre a negligência do risco e a aplicação de precaução 

para contê-lo, tal situação seria fundamentada por uma preocupação pública baseada na aversão daquele 

possível cenário futuro. Para tanto, ele exemplifica com base na maior disposição de americanos investirem 

no combate de ameaças terroristas em voos comerciais, do que em ameaças gerais, por vezes mais factíveis, 

em voos comerciais. Existiria, portanto, um fator comportamental que faria riscos – ainda que de baixa 

probabilidade – fossem alvo de relevante preocupação pública. SUNSTEIN, Cass. R. Laws of fear: beyond 

the precautionary principle. Cambridge University Press. 2005 
130 REVESZ, Richard L. Foundations of Environmental Law and Policy. LexisNexis. 1996. P. 52 
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fundamentar a proibição da atividade, visto o potencial de degradação ambiental. Por 

vezes, haverá também necessidade de condicionantes para a execução do projeto 

econômico, de modo a se garantir a sustentabilidade e mitigação dos riscos, mas a partir 

daí, caberá a livre iniciativa valorar os custos e benefícios quanto a sua implementação. 

Desse modo, não se pode defender a proibição de atividades econômicas sem a 

avaliação de seus riscos ou até mesmo a imposição de obstáculos regulatórios 

desnecessários, que são custosos e desestimuladores, frente a incertezas científicas 

passíveis de serem dimensionadas. Por certo, relatórios técnicos, científicos e a avaliação 

de impactos socioambientais são fundamentais para justificar a tomada de decisão quanto 

a implementação ou não da atividade, agora demandas políticas não podem por si só 

fundamentar a proibição de atividades econômicas, sob fundamento de implementação 

de precaução131, pois, por mais que esse princípio esteja preocupado com a equidade 

intergeracional, ele não está baseado num ambiente de riscos zero, de modo que ele teria 

o intuito de alcançar riscos ou danos menores e aceitáveis, com o devido respaldo em 

fundamentos éticos132. 

Além disso, por mais que haja toda uma preocupação com preservação 

ambiental, o princípio da precaução133 não é o único que está ligado com a ordem 

econômica. Ressalta-se o embate entre o meio ambiente ecologicamente equilibrado 

disposto no art. 225 da CRFB de 88 e o desenvolvimento econômico, nos termos do art. 

170 da carta constitucional vigente134. 

 

131 Conforme o princípio número 15 da Declaração do Rio 92, o princípio da precaução seria expresso: “ 

De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser amplamente observado pelos 
Estados, de acordo com suas capacidades. Quando houve ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a 
ausência de absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes 

e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental 
132 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 13 ª Ed., rev. E atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 

2011. P. 36 
133 Sob a ótica regulatória, ressalta-se a argumentação de Cass Sunstein, no sentido de defender que decisões 

baseadas no princípio da precaução teriam fundamento em 3 diretrizes, quais sejam: (a) a aversão ao risco 

direcionado a incerteza, em especial, a cenários negativos, (b) relutância em firmar compromissos futuros 

que possam causar danos irreversíveis, (c) uma preocupação para equidade intergeracional quando 

benefícios são imediatos, ao passo que os riscos são impostos a gerações futuras”.133. Em seguida o referido 

autor prossegue: “ nenhum cidadão sensato pode interpretar que uma atividade deve ser banida pelo fato de 

ela poder causar danos, não se deve proceder numa argumentação absolutista do princípio da precaução 

[...]. A tarefa central estaria no dimensionamento= dos riscos relevantes envolvidos e sua respectiva 

mitigação [...] Se demandas populares são distorcidas por medos não razoáveis, deve-se dar maior 

relevância para atuação técnica, uma vez que tais atores estariam mais aptos para julgar a veracidade dos 

riscos. SUNSTEIN, Op. Cit., p. 120, 122 e 126 
134 Diante desse conflito, juízos federais ressaltaram que, sob a ótica do princípio 10 da Declaração do Rio 

sobre meio ambiente e desenvolvimento, a melhor forma de tratar questões ambientais teria três pilares, a 

saber: informação, participação social e acesso à justiça. Pela participação popular em nível apropriado 

seria garantida a oportunidade de participação de cidadãos interessados no processo decisório. Quanto a 

informação, todos os indivíduos teriam acesso a dados relativo ao meio ambiente, incluindo aquelas 

relacionadas a materiais e atividades perigosas em suas comunidades, assim os Estados teriam o dever de 

estimular a conscientização social e permitir a participação social, ao disponibilizar publicamente dados. 
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Desse modo, o Ministro Luis Barroso na Ação Cautelar nº 2.812 do RN 

argumenta que: “ o mero risco potencial de danos ambientais, em regra, não serve, por si 

só, para impedir completamente o desempenho de atividades econômicas135”, de tal modo 

que instrumentos de avaliação de impacto ambiental, como o licenciamento e, no caso 

em voga, a implementação da fase exploratória do contrato de concessão da 12ª rodada 

de licitações poderia ser suficiente para satisfazer o princípio da precaução. 

Conforme análise de Julia Massadas sobre o RE nº 627.189 de SP, ela assevera 

que a argumentação do ministro Dias Toffoli incentiva uma postura autocontida na esfera 

administrativa e jurisdicional no que tange o controle dos atos estatais, de modo que o 

exercício do princípio da precaução deveria se limitar a aplicação dos fundamentos de 

validade das decisões discricionárias, examinando requisitos de universalidade, não 

discriminação e motivação explícita, transparente e congruente, além da 

proporcionalidade da opção adotada. O Estado, a seu tempo, deveria tomar ações 

pertinentes e proporcionais, respeitando os requisitos de motivação e proporcionalidade, 

com o intuito de aplicar tal princípio de forma balancada e jusiticada por motivos idôneos 

para uma intervenção antecipatória e proporcional136. 

Esse controle de legalidade e legitimidade exercido pelo Judiciário deveria ser 

mínimo e realizado com extrema prudência diante de incertezas científicas. Desse modo, 

o referido ministro assevera: 

“ não se mostra correta a afirmativa de que esse princípio deva ser aplicado 

quando não comprovado o afastamento total dos riscos efetivos ou potenciais. 

Isso porque, dificilmente, existirá um produto ou serviço que possa estar livre 

de qualquer margem de risco à saúde ou, conforme o caso, ao meio ambiente. 

Para a ciência, inclusive, não existe - em um contexto amplo - um nível de 

risco igual a zero [...]. Assim, a aplicação do princípio somente deve ser exigida 

quando existente um certo nível de evidência sobre um risco e quando a 
margem de segurança seja excedida; ou seja, incidirá o princípio quando 

houver incertezas científicas sobre riscos possíveis, a fim de se evitarem 

impactos potencialmente prejudiciais ao meio ambiente e/ou à saúde 

pública”137. 
 

Além disso, a referida autora expõe que na sede no RE nº 627.189 SP, o princípio 
 
 

Por fim, o acesso a justiça teria o intuito de proporcionar mecanismos judiciais e administrativos efetivos, 

de modo a garantir que haja compensação e reparação de danos em circunstâncias específicas. Argumenta- 

se que a única opção democrática para lidar com o incertezas científicas e busca pelo desenvolvimento 

econômico seria a abertura da informação e a participação dos atores interessados, garantindo remédios 

jurídicos na eventualidade de danos aos cidadãos. BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 

Agravo de Instrumento na Ação Cívil Pública de nº 5015479-08.2014.404.0000. Quarta turma. Ministro 

relator Cândido Alfredo Silva Leal Júnior. 10 de julho de 2014. 
135 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Cautelar nº 2.812/RN. Autor: Ministério Público do Estado 

do Rio Grande do Norte. Réu: Município de Natal. Relator Min. Luís Roberto Barroso. Brasília, DF, 27 

fev. 2014. 
136 FRAGA, Júlia Massadas Romeiro. Precaução e direcionamento de condutas sob incerteza 

científica. Dissertação em direito. FGV Direito Rio. 2019. P. 108-109 
137 Ibid. p. 108-110 
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da precaução foi interpretado como um critério de gestão de risco a ser aplicado sempre 

que existirem incertezas científicas sobre a possibilidade de um produto, evento ou 

serviço desequilibrar o meio ambiente ou atingir a saúde dos cidadãos. Assim, o Estado 

analisaria os riscos, avaliaria os custos das medidas de prevenção e, por fim, atuaria para 

contê-los pela tomada de decisão não discriminatória, motivada, coerente e 

proporcional138. Diante do exposto, argumenta-se que não houve razoabilidade e 

proporcionalidade nas decisões de primeira instância quanto a exploração e produção de 

shale gas, uma vez que suspenderam-se os efeitos dos contratos sem que os riscos e as 

incerterzas científica fossem, de fato, analisados nos moldes da fase exploratória dos 

contratos de concessão, metodologia que o órgão regulador julgou adequada para tanto. 

Ademais, a referida autora ressalta a existência de posicionamentos mais 

restritivos no referido RE139, na medida em que certos ministros, ao aplicar a ideia de 

precaução, a interpretam como incompatível com a assunção de certos riscos, ainda que 

eles possam ser geridos proporcionalmente conforme o conhecimento científico existente, 

assim, o referido princípio passaria a ter um viés eminentemente proibitivo, o que parece 

ter se verificado no caso do shale gas. 

Desse modo, ressalta-se a crítica posta de Fernando Leal140: caso a mínima 

probabilidade de dano seja interpretada como inaceitável, o dissenso científico quanto a 

gestão desse risco o torna, numa visão mais radical, suficiente para descartar qualquer 

proposta e tentativa de inovação, como a exploração de uma nova fronteira energética no 

presente caso. Ato contínuo, o referido autor complementa que a adoção de posturas 

conservadoras não é incompatível com o princípio da precaução, mas ele esclarece que a 

exigência de um ambiente de riscos zero quanto a efeitos sanitários e ambientais, que 

ainda não são determináveis, não é prudente. 

Desse modo, deve-se entender que o Direito não pode servir de entrave à 

Economia, toda vez que estivermos diante de questões envolvendo riscos e incertezas 

científicas, a aplicação do princípio da precaução exige que estejamos não só cientes do 

custos mas também dos benefícios que renunciamos quando o aplicamos, pois, por mais 

que estejamos preocupados com a equidade intergeracional, não existe consenso 

científico sobre a existência de um ambiente de riscos nulos . Por certo, análise ambientais 

e de segurança operacional serão fundamentais para fundamentar a execução das 

 

138 Ibid. p. 119 
139 Id. 

140 LEAL, Fernando. A retórica do Supremo: precaução ou proibição? JOTA, 13 jun. 2016. Disponível 

em Disponível em https://www.jota.info/colunas/supra/retorica-supremo-precaucao-ou-proibicao- 
13062016. Acesso 09 de out. 2020 

https://www.jota.info/colunas/supra/retorica-supremo-precaucao-ou-proibicao-13062016
https://www.jota.info/colunas/supra/retorica-supremo-precaucao-ou-proibicao-13062016
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atividades, mas, mais do que isso, instituições devem estar cientes da necessidade de 

serem, por vezes, deferentes pela complexidade e tecnicidade que a regulação exige. No 

caso em voga, o MP e o Judiciário poderiam ter esbelecido um melhor diálogo com a 

ANP para fins compreensão da metodologia posta no contrato de concessão e sua 

instrumentalidade como meio regulatório, em detrimento da paralisação das atividades e 

da imposição de novos custos a iniciativa privada e ao Governo Federal. 

 
2.2 Potenciais impactos ambientais e avaliação dos riscos quanto a técnica de 

fraturamento hidráulico em formações de folhelho 

 
Diante das controvérsias quanto aos impactos ambientais decorrentes da 

implementação das técnicas de fraturamento hidráulico e perfuração horizontal para a 

exploração e produção de shale gas, a presente seção tem o intuito de verificar os riscos 

e as incertezas científicas relacionadas as referidas técnicas de exploração e denotar que 

a regulação existente estabelece metodologias de precaução para contenção e mitigação 

dos mesmos. Salienta-se que o ato normativo específico para tratar a exploração e 

produção de gás natural em reservatório não convencional é a resolução 21 de 2014 da 

ANP, não obstante a instrumentalidade do contrato de concessão como meio regulatório, 

vistas as diretrizes de precaução que ele dispõe, além dos deveres e obrigações exigidos 

dos concessionários para fins de segurança operacional e ambiental. 

Uma questão preliminar que deve ser endereçada refere-se ao cenário de 

avaliação dos riscos141 e a necessidade de sua dissociação de questões políticas, visto que 

o momento oportuno para esse tipo de intervenção das mesmas seria no momento em que 

se dá a administração do mesmo. Assim, o regulador ponderará sobre a adoção de uma 

medida interventiva ou não, com base na necessidade de precaução, proporcionalidade, 

dos custos socioambientais envolvidos e também de custos políticos. 

Nesse sentido, a presente seção terá um caráter mais técnico do que propriamente 

crítico para avaliação dos riscos, em seguida, o objetivo será de demonstrar existência de 

regulação para mitigar os referidos riscos, o que corroboraria para a assimetria de 

informação trabalhada na seção anterior, uma vez que as incertezas científicas apontadas 

nas ações civis públicas seriam supridas pelos estudos na fase de exploração do contrato 

 

141 Conforme o art. 1º II da resolução nº 21 de 2014 da ANP a análise de riscos: “processo analítico 

sistemático, alinhado com as melhores práticas de engenharia, e produto de estudo de equipe 

multidisciplinar qualificada, no qual são identificados os perigos potenciais do conjunto de atividades a 

serem desenvolvidas e determinadas, qualitativamente ou quantitativamente, a probabilidade de ocorrência 

e as consequências de eventos potencialmente adversos, bem como os possíveis impactos ao homem e ao 

meio ambiente, indicando os critérios de aceitação de risco adotados, bem como as medidas para a 

prevenção e mitigação dos cenários identificados.” 
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de concessão e os riscos mitigados pela regulação já editada, assim, defende-se que houve 

uma exarcebação dos potenciais impactos ambientais e das incertezas científicas, com 

base em vieses políticos e socioambientais não razoáveis. 

Além disso, há de se ressaltar as diferenças entre os conceitos de impacto e dano 

ambiental, de modo que o primeiro é inerente a interferência humana no meio ambiente, 

podendo ter consequências ora positivas ora negativas. Por sua vez, o segundo se refere 

a degradação da qualidade ambiental, seja no que tange: (a) prejuízos a saúde, bem-estar 

e segurança de populações; (b) geração de impactos sanitários; (c) prejuízos a atividades 

econômicas e sociais na comunidade local142. 

 

FONTE: European Comission Directorate General on Environment. 2012143 

 

A presente seção não pretende exaurir a temática dos impactos ambientais, nesse 

sentido, serão endereçados aqueles que são trabalhados com maior preocupação pública 

e técnica, a saber: o uso da água, contaminação de águas superficiais e subterrâneas e a 

possibilidade de abalos sísmicos. Ato contínuo, pretende-se demonstrar a existência de 

metodologias para mitigação dos mesmos e a regulação já existente para seu 

dimensionamento, tendo em vista a assimetria de informação trabalhada na seção anterior, 

visto que já existem medidas de mitigação e precaução dos impactos ambientais. 

 

 

 

142BATTLER, Op. Cit., p. 20 
143 EUROPEAN COMISSION DIRECTORATE GENERAL ON ENVIRONMENT (2012). Support to 

the identification of potential risks for the environment and human health arising from hydrocarbons 
operations involving hydraulic fracturing in Europe. Disponível em: http://ec.europa.eu/ 

environment/integration/energy/pdf/fracking%20study.pdf. 

Figura 11 – Panorama de avaliação preliminar de risco induzidos por fraturamento 

hidráulico em operações isoladas e em todo o projeto (Estudo Europeu) 

http://ec.europa.eu/
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2.2.1 O uso da água 

 

 

Conforme relatório da UNCTAD, a quantidade de água tem sido uma preocupação 

quando da implementação de projetos envolvendo a utilização da técnica de fraturamento 

hidráulico, assim como o possível comprometimento da qualidade de recursos como 

águas subterrâneas e aquelas que se encontram acima da superfície. Adicionalmente, o 

referido documento técnico coloca que tal situação pode ser exarcebada em regiões rurais, 

nas quais a agricultura é principal atividade que faz uso da água, assim, a exploração e 

produção de shale poderia aumentar a disputa por tal recurso e, por conseguinte, elevar 

custos de produção144. 

Essa questão torna-se especialmente problemática em locais com menor 

disponibilidade de recursos hídricos. No Brasil, por mais haja bacias hidrográficas de 

grande porte como a do Amazonas, São Francisco e Paraná, a gestão desse recurso não 

têm alcançado o ideal desejado, visto que certas regiões não possuem abundância do 

mesmo e, por vezes, enfrentaram períodos de escassez. De todo modo, há todo uma 

regulamentação posta pela ANA para fins de utilização do mesmo, ainda que a real 

indagação seja quanto a eficiência da mesma145. 

Um estudo no Texas – maior estado produtor de shale gas nos Estados Unidos – 

avaliou o uso de água na referida atividade e apresentou resultados no sentido de afirmar 

a expressividade de seu uso, contudo, ponderou que os impactos locais variariam 

conforme a disponibilidade de fontes hídricas e potenciais atividades econômicas que 

venham a competir pelo mesmo recurso146. Outro relatório técnico demonstrou a 

variabilidade e incerteza quanto a quatidade de água para implementação da técnica de 

fraturamento hidráulico e perfuração horizontal, uma vez que poderia haver variações nas 

formações de folhelho, assim o distanciamento entre a formação alvo e os poços poderia 

também variar, dificultando uma estimativa precisa do uso de água147. 

Saliente-se que a exploração e produção de shale gas não é única atividade em 

território nacional que requer quantidades relevantes de água para sua consecução, a 

 

144 UNCTAD, Op. Cit. p. 12 
145 BLATTER, Op. Cit., p. 29 
146 NICOT, Jean-Philippe; SCANLON, Bridget R. Water Use for Shale-Gas Production in Texas, U.S. In: 

Environmental Science & Technology, 2012, 46 (6), Edição de 2 de março de 2012. Disponível em 

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/es204602t. Acesso. 12 de out. 2020 
147 Acrescente-se também o fato de o número de fraturamento – durante a vida útil do poço – ser variável. 

COOLEY, Heather; DONNELLY, Kristina. Hydraulic Fracturing and Water Resources: Separating the 

Frack from the Fiction. Relatório do Pacific Institute, junho de 2012. Disponível em: 

https://pacinst.org/publication/hydraulic-fracturing-and-water-resources-separating-the-frack-from-the- 

fiction/. Acesso em 12 de out. 2020. p. 15. 

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/es204602t


67 
 

 

exemplo do que ocorre na extração de carvão148. Assim, órgãos e agências reguladoras já 

tem tomado ações para gestão desse recurso, principalmente pela Política Nacional de 

Recursos Hídricos - instituída pela lei 9.433 de 1997 – uma vez que ela incentiva o uso 

múltiplo dos recursos hídricos. Desse modo, argumenta-se que a legislação nacional para 

uso de água não obsta a implementação de atividade de exploração e produção de shale 

gas, principalmente, pela existência de órgão regulador – ANA – para implementar, 

operacionalizar e controlar os instrumentos da política nacional de recursos hídricos149. 

Por fim, a resolução 21 de 2014 da ANP dispõe em seu artigo 3ª a obrigação de 

implementar um sistema de gestão ambiental, o qual deverá conter um plano detalhado 

de controle, tratamento e disposição de efluentes gerados das atividades de perfuração e 

fraturamento hidráulico em reservatório não convencional. Além disso, indica-se, 

preferencial, que a utilização da água seja imprópria para consumo humano ou o próprio 

efluente gerado pela técnica de faturamento hidraúlico. 

 

 
 

2.2.2 Contaminação de águas superficiais e subterrâneas 

 

 

A implementação da técnica de fraturamento hidráulico, por vezes, necessita a 

utilização de aditivos químicos, estes, por mais que, utilizados em proporções mínimas, 

podem trazer prejuízos ao meio ambiente. Desse modo, a potencial contaminação de 

aquíferos é uma preocupação razoável, vista a possibilidade de gerar impactos em fontes 

de água potável. Estudos variados afirmam que os riscos de aquíferos serem 

contaminados por operações de fraturamento hidráulico parece ser baixo, em comparação 

ao número de atividades desenvolvidas, principalmente, pelo fato de as referidas 

operações se darem em vários quilômetros de profundida, ao passo que aquíferos, 

geralmente, se concentram entre 100 a 500m da superfície150. 

A título de exemplo, a maior parte da contaminação de aquíferos que foi reportada 

nos EUA foi resultante de erros humanos na superfície ou baixa integridade mecânica dos 

poços, o que levou a vazamento151. Ressalta-se que o art. 11 da resolução nª 21 de 2014 

da ANP possui seção específica para tratar a questão do revestimento dos poços, devendo 

 

 

148 SOUZA, Lucas Dantas Evaristo. Gás de xisto: incentivo à degradação ambiental ou solução energética? 

Uma análise crítica. Revista de Direito Ambiental. vol. 84/2016. Out–Dez/2016. p. 481 
149 BATTLER, Op. Cit., p. 31 
150 UNCTAD, Op. Cit., p. 13 
151 Id. 
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considerar aspectos variados como densidade da pasta, tempo de endurecimento, controle 

de perda, dentro outras características técnicas, as quais serão testadas para fins de 

comprovar a adequação da integridade aos objetivos do projeto152. 

Outro ponto a ser ressaltado é que a injeção de água com produtos químicos na 

técnica de fraturamento hidráulico para fins de manutenção de fraturas nas rochas gera o 

retorno desse fluido para superfície, gerando um efluente denominado “flowback”, que 

pode conter, além de produtos químicos, materiais presentes no solo como metais, sais e 

microorganismos153. De todo modo, existem metodologias154 para tratamento e 

reutilização desse efluente, a exemplo, a empresa norte américa Range Resources obteve 

êxito em reutilizar cerca de 96% da água de flowback em parte da exploração que 

desenvolve na formação de Marcellus nos EUA155. 

Além disso, o relatório da UNCTAD reitera a necessidade de coletar e lidar com 

cautela com o resíduo de flowback156. Para tanto, ele esclarece metodologias como a 

 

152 Uma medida de prevenção para evitar a contaminação de reservatórios de água potável seria o 

estabelecimento de uma zona de amortecimento (buffer zone) a partir de pontos de fornecimento de água 
(por exemplo, nos Estados Unidos, a atividade deve manter distâncias variando de 150 m a 1.200 m de 

pontos de fornecimento de água potável). Outros autores propõem uma zona de segurança de 1 km entre 

novas instalações de produção de não convencionais e poços de água potável existentes, como forma de 

redução do risco de contaminação por metano. PROMINP/CTMA. Op Cit., p. 44 
153 Um estudo americano analisou a composição dos resíduos de flowback na bacia de Denver-Julesburg, 

Colorado e chegou a conclusão de que há métodos de tratamento adequados para esse resíduo, o qual 
consistiria na remoção de sólidos suspendidos e ferro aeração, precipitação ou filtração, seguida por uma 

desinfecção. Além disso, ressalta-se a possibilidade de reutilização da água para outros usos (como 

irrigação). Para tanto, recomenda-se tratamento biológico (para remover matéria orgânica dissolvida), 

seguida por dessalinização por osmose reversa. Diante do exposto, o estudo concluiu a existência de 

metodologias para o tratamento adequado desse tipo de resíduo LESTER, Yaal. FERRER, Imma. 

THURMAN, E. Michael. SITTERLEY, Kurban A. KORAK, Julia. A. AIKEN, George. LINDEN, Karl G. 

Characterization of hydraulic fraturing flowback water in Colorado: implication for water treatment. 

Science of Total Environment. ELSEVIER. Volume 512-513, p. 637-644. 
154 A exemplo, o relatório da ANP para exploração de hidrocarbonetos em reservatórios não convencionais 

denota a necessida de: (a) Elaboração de plano de gestão de água de superfície, definindo medidas para 

controlar o escoamento incluindo, por exemplo, a instalação de canais de drenagem; Definição de plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos e de efluentes líquidos (armazenamento e disposição final); (b) 

Definição de plano de gestão de acidentes e de atendimento a emergências com especial atenção aos eventos 
com vazamento de produtos químicos e fluidos, devendo ser disponibilizado material de contenção, limpeza 

e remediação adequados para tais eventos; e (c) Definição de “Plano de Prevenção de Acidentes com 

Produtos Químicos”, de forma a minimizar possíveis contaminações, a partir da manipulação e uso de 

produtos químicos e fluidos inerentes à atividade. PROMINP/CTMA. Op Cit., p. 44 
155 RASSENFOSS, Stephen. From Flowback to Fracturing: Water Recycling Grows in the Marcellus Shale. 

Journal of Petroleum Technology. Volume 63, Edição 7, julho de 2011. Disponível em 
https://www.onepetro.org/journal-paper/SPE-0711-0048-JPT. Acesso em 17 de outubro de 2020. 
156 Deve-se ter em mente que as águas superficiais podem vir a ser potencialmente impactadas a partir de 

vazamentos acidentais de fluidos e sólidos na superfície, como derramamentos de água de retorno e água 

produzida, lama de perfuração e cascalho contaminado associado às operações de produção de petróleo e 
gás não convencionais; por exemplo: (i) por transbordamento ou rompimento de poços superficiais, 

revestimentos insuficientes em tanques/reservatórios de armazenamento da água de retorno ou, 

derramamentos localizados; (ii) descarte não autorizado ou ilegal de águas residuais não tratadas; (iii) 

tratamento inadequado de fluidos em estações de tratamento e posterior descarga de águas residuais (por 

exemplo, em estações de tratamento não adequadas para a remoção de halógenos, radionuclídeos e metais 

pesados)45; iv) acidentes envolvendo o transporte rodoviário de produtos químicos e efluentes; e v) 

http://www.onepetro.org/journal-paper/SPE-0711-0048-JPT
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reciclagem e a reutilização nas operações de fraturamento ou outros propósitos 

industriais, outra alternativa seria um tratamento específico para uso na agricultura. Por 

fim, ele denota que a reinjeção dessa água em formações rochosas subterrâneas tem sido 

uma prática recorrente nos Estados Unidos, embora tenha sido apontada como potencial 

causa de tremores157. 

Como a produção de recursos petrolíferos não convencionais depende do uso 

extensivo da técnica de fraturamento, é necessário avaliar o risco de contaminação, 

decorrente de potencial migração de fluidos de fraturamento e do gás natural, por 

intermédio de falhas preexistentes, por fraturas induzidas que possam se estender além 

dos limites da formação alvo ou, ainda, devido a problemas relativos à integridade do 

poço158. 

Além disso, o referido estudo aponta que a proporção de água residual decorrente 

do fraturamento hidráulico reutilizada nos EUA parece ser baixa, na medida em que a 

porcentagem média entre 2008 e 2014 foi de 5%, conforme dados da EPA (Agência de 

proteção ambiental americana). Adicionalmente, quando não há fontes de água próximas 

– o que seria ideal para fins de produção – a alternativa tem sido o transporte por canos 

ou, mais usualmente, por caminhões e estocagem no local da perfuração, tal metodologia 

têm possíveis impacto na infraestrutura local, população local e meio ambiente, que 

devem ser ponderados159. 

Ato contínuo, o referido estudo denota que as atividades de fraturamento 

hidráulico impactam a qualidade e quantidade de água disponível para os agentes no 

mercado, assim, o consumo local desse recurso deve ser ponderado antes do início das 

atividades, principalmente em relação, a disponibilidade de água potável, produção 

agropecuária e outras atividades industriais160. 

Para fins de regulação, o art. 6º da Resolução 21 de 2014 da ANP denota a 

necessidade: (a) de relatórios anual de avaliação dos impactos e dos resultados das ações 

de responsabilidade social e ambiental; (b) da relação de produtos químicos, com 

potencial impacto à saúde humana e ao ambiente utilizados no processo, transportados e 

armazenados, expondo suas quantidades e composições; (c) informações específicas 

 

 
 
 

assoreamento e aporte de sedimentos nos corpos hídricos, oriundos da implantação da infraestrutura. 

PROMINP/CTMA. Op Cit., p. 43. 
157 UNCTAD, Op. Cit., p. 13 
158 PROMINP/CTMA. Op Cit., p. 45 
159 Ibid. p. 16 
160 UNCTAD, Op. Cit., p. 13 



70 
 

 

sobre a água utilizada nos fraturamentos, nominando volume captado e o tipo de 

tratamento adotado. 

Além disso, o parágrafo 1º do art. 7º do referido ato normativo veda a aplicação 

de fratumento hidráulico em reservatório não convencional cuja distância seja inferior a 

200 metros de poços de água utilizado para abastecimento doméstico, público ou 

industrial, irrigação, dessedentação de animais e outros usos umanos 

Diante do exposto, denota-se que existem questões a serem consideradas 

localmente antes da implementação das atividades. Desse modo, a racionalidade que deve 

vigorar é de imposição de custos regulatórios proporcionais e razoáveis a iniciativa 

privada para fins de mitigação dos riscos e implementação da atividade com segurança 

ambiental e operacional, conforme os estudos referentes a fase exploratória das bacias 

sedimentares em questão. 

 
2.2.3 Sismicidade 

 

 

O fraturamento hidráulico é uma tecnologia que, por vezes, pode causar atividades 

sísmicas e vibrações perceptíveis na superfície, todavia essa sismicidade, geralmente, é 

de baixa proporções. Tal fato decorre da reativação de falhas preexistentes, essas capazes 

de afetar a integridade de poços nas proximidades, assim, a avaliação geológica se mostra 

como fundamental para uma caracterização detalhadas das áreas a serem exploradas161. 

Além disso, outros acadêmicos associam a ocorrência de sismos pela reinjeção de fluido 

do flowback e não só pela implementação da técnica de fraturamento. 

A título de exemplo, nos Estados Unidos, há relatos de abalos com intensidade de 

1,9 ML e 2,8 MD, relacionados ao fraturamento hidráulico, bem como há informações 

sobre eventos com magnitude de até 5 graus na escala Richter, mas associados à reinjeção 

de grandes volumes de água residual e não ao fraturamento hidráulico em si. Além disso, 

as referências estadunidenses indicam que o número de sismos induzidos percebidos ou 

registrados é pequeno em comparação ao número de operações envolvendo a técnica de 

fraturamento hidráulico, de modo que se documentaram dois ou três casos nos últimos 4 

anos, estes próximos a falhas mapeadas na região162. 

 

 

161 Para fins geológicos, tais estudos devem prestar atenção a questões relaciondas a composição e variações 

litolóicas, presença de descontinuidade, modelagem geomecânica, o arcabouço estrutural e o regime 
deformacional (rúptil e dúctil), além da possibilidade de reativação de falhas preexistentes e interconexão 

com fraturas induzidas. 
162 PROMINP/CTMA. Op Cit. 
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Por conta de tais fatos, não é indicado a realização do fraturamento hidráulico em 

locais que tenham perturbação tectônica, falhas contínuas ou feições hidrogeológicas que 

tenham sido afetadas por atividades minerárias, bem como regiões com proteção de água 

potável e águas termais. 

Ainda assim, existem medidas capazes de mitigar preventivamente tais impactos 

e acompanhá-los em tempo real, com o intuito de garantir a segurança das operações 

envolvendo a técnica de fraturamento hidráulico. A exemplo, denotam-se as seguintes 

metodologias: (a) mapeamento das áreas propensas a ocorrência de sismos, (b) elaboração 

de modelagem geomecânica para caracterizar o campo de tensão e analisar a 

susceptibilidade das falhas para geração de sismos, (c) requisição de desenvolvimento de 

modelo concentual da área, para fins de caracterização da geologia, fluxo de águas 

subterrerrâneas e falhas preexistentes163. 

Sob a ótica regulatória, o art. 12 da resolução 21 da ANP declara a necessidade de 

o operador utilizar método de modelagem, por meio da utilização de dados geomecânicos, 

com o intuito de realizar a simulação das operações de fraturamento, de modo que só se 

poderá dar continuidade ao projeto, caso seja insignificante a possibilidade de que as 

fratura geradas ou a reativação de falhas preexistentes se estenda até corpos hídricos 

substerrâneos e poços adjacentes. 

Diante do exposto, releva-se a existência de metodologias tanto para garantir 

segurança operacional como ambiental das atividades da exploração e produção de gás 

não convencional como da regulação para contenção e mitigação dos riscos envolvidos, 

ainda que avanços possam surgir após os estudos econômicos e ambientais postos nos 

contratos de concessão. 

Não só isso, o mercado de gás natural terrestre é marcado pela posição dominante 

da Petrobras, o que implica na necessidade de alterações não só regulatórias como 

concorrenciais. Nesse ponto, há de se denotar as implicações da regulação econômica na 

regulação setorial, no caso do mercado de gás natural, a questão dos desinvestimentos da 

Petrobras entra em destaque, visto que ocorre um embate judicial sobre a prudência desse 

procedimento em detrimento da aplicabilidade da desestatização, como será trabalhado 

do capítulo a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

163 PROMINP/CTMA. Op Cit 
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CAPÍTULO 3 – REGULAÇÃO ECONÔMICA E CONCORRÊNCIA: A 

JUDICIALIZAÇÃO DA VENDA DE ATIVOS DE SOCIEDADES DE 

ECONOMIA MISTA 

 
O presente capítulo tem o intuito de trabalhar criticamente as tensões quanto a 

venda de ativos de sociedades de economia mista, principalmente no que tange a venda 

de subsidiárias e controladas da Petrobras. De um lado, argumenta-se que o procedimento 

de desestatização seria aplicável, ao passo que de outro, defende-se o desinvestimento 

desses ativos. Nesse embate, duas questões centrais são levandas, quais sejam: (a) a 

imprescindibilidade de ou não licitação e (b) a dispensa ou não de aval do congresso. 

Nesse contexto, o presente trabalho defende a prudência de desinvestimentos com 

dispensa de licitação, visto que seu procedimento define rito tão rigoroso quanto e 

prescindibilidade de aval do congresso, uma vez que a o art. 64 dispõe a dispensa de 

autorização legislativa genérica para venda de ativos. 

3.1 Regulação econômica e concorrência 

 

 
Num contexto de recursos escassos, instituições tem de promover estratégias para 

alocação eficiente de bens e serviços, de modo a conciliar o alcance de desenvolvimento 

econômico e adimplemento do interesse público. Para tanto, o fenômeno regulatório, em 

especial, aquele efetuado por agências reguladoras tem de relevar tanto aspectos jurídicos 

como econômicos, a exemplo tanto da correção de falhas de mercado como da 

implementação de regulação de riscos, principalmente quando se trabalha com a 

mitigação de externalidades negativas. 

Desse modo, incentivos normativos para as transações devem ser postos, de modo 

a remediar falhas de mercado, diminuir custos de produção e alcancar melhor grau de 

eficiência, além disso, a criação instituições capazes de lubrificá-las deve ser reiterada, 

especialmente, num mundo de trabalho cada vez mais especializado164 

 
As instituições, por seus efeitos sobre os custos de troca e produção, afetam 

decisivamente a performance econômica e, juntamente com a tecnologia 

empregada, elas, as instituições, determinam os custos de transação e 

transformação que formam os custos totais da atividade econômica em 

determinado ambiente. Mecanismo de coordenação econômica feitas por 

instituições políticas e legais restringem as necessidades, as preferências e as 

escolhas dos atores econômicos: a ação individual não é soberana tal como 

 
 

 
 

164 NORTH, Douglas. Institutions. The Journal of Economic Perspectives.Vol. 5, No. 1 (Winter, 1991). 

American Economic Association 
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querem os neoclássicos, mas é influenciada pelas instituições formais e 
informais165. 

 

Para o direito administrativo, a eficiência costuma significar que se faça o máximo 

com um dispêndio mínimo de recursos. Contudo, a “eficiência não pode ser entendida 

apenas como maximização do lucro, mas sim como um melhor exercício das missões de 

interesse coletivo [...], que deve obter a maior realização prática possível”166. Assim, para 

além do Direito, é possível encontrar na Economia, conceitos mais adequados de 

eficiência, a saber: o critério de eficiência de Pareto e de Kaldor-Hicks. O primeiro 

“estipula que uma determinada medida é eficiente somente quando melhora o nível de 

bem-estar de alguém sem piorar o nível de bem-estar de ninguém”. Já o último, “partindo 

de modelos de utilidade, tais como preconizados por Bentham, sugere que as normas 

devem ser desenhadas de maneira a gerarem o máximo de bem-estar para o maior número 

de pessoas”167. 

Numa perspectiva de livre mercado e de competição, a eficiência seria um 

instrumento alocativo capaz de gerar resultados socialmente desejáveis. A realidade de 

mercado ideal não se sustenta, havendo a necessidade de criação de mecanismos para a 

correção de falhas inerentes ao mesmo, de modo que se torna prudente implementar 

regras de regulação à atividade econômica. Exemplo disso seria a imposição de padrões 

de qualidade, de níveis adequados de informação, de condições de entrada e saída do 

mercado e até mesmo de limitação de preços168. Nesse ponto, quando há o 

comprometimento da eficiência entre agentes econômicos, caberia ao Estado, 

 

 

 

 
 

165 ZYLBERSZTAJN, Decio; SZTAJN, Rachel. Law and Economics. In: ZYLBERSZTAJN, Decio; 

SZTAJN, Rachel (org.), Direito e Economia: Análise Econômica do Direito e das Organizações, Rio de 

Janeiro, Elsevier, 2005 
166 [...] das finalidades do ordenamento jurídico, com os menores ônus possíveis, tanto para o próprio 

Estado, especialmente de índole financeira, como para as liberdades dos cidadãos. [...] O dilema deve, ao 

nosso ver, ser resolvido não pelo menosprezo da lei, mas pela valorização dos seus elementos finalísticos. 

É sob esse prisma que as regras legais devem ser interpretadas e aplicadas, ou seja, todo ato, normativo ou 

concreto, só será válido ou validamente aplicado se, ex vi do princípio da eficiência, (art. 37, caput, CF), 

for a maneira mais eficiente ou, na impossibilidade de se definir esta, se for pelo menos uma maneira 

razoavelmente eficiente de realização dos objetivos fixados pelo ordenamento jurídico. ARAGÃO, 

Alexandre Santos de. O princípio da eficiência. In Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 
237, 2004.. 
167 PORTO, Antonio José Maristrello; FRANCO, Paulo Fernando de Mello. A Teoria da Perda de uma 

Chance e a Microeconomia. ECONOMIC ANALYSIS OF LAW REVIEW , v. 1, 2018. 
168 “Em regra, é possível afirmar que a proteção da livre iniciativa e a promoção da livre concorrência é a 

forma mais simples, menos custosa e mais eficiente de incentivo social à produção de bens ou prestação de 

serviços mais baratos e de melhor qualidade, máxime em ambientes nos quais não haja falhas de mercado 

com impacto significativo nos mecanismos de formação de preços”. BINENBOJM, Gustavo. Poder de 

polícia, ordenação e regulação. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 157 
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subsidiariamente169e proporcionalmente170, adequar tais processos. 

Ao se tratar da atuação Estado na economia, o agente público deve atuar de modo 

a utilizar meios que logrem êxito em garantir a tutela do interesse público, o Direito, por 

sua vez, deve empreender esforços para que essa atuação não seja deturpada por grupos 

de interesses, cujos objetivos favoreçam segmentos políticos em detrimento do Erário e 

dos eleitores. Contudo, não é só, deve-se abandonar a visão romântica sobre a intervenção 

do Estado na economia171, na medida em que sua melhor aplicação se daria quando há a 

promoção do empreendimento privado e atendimento das necessidades essenciais da 

população, de modo que se evite o desperdício de recursos públicos e a captura dos órgãos 

governamentais pelo interesse privado172. 

Por mais que a livre iniciativa e a valorização do trabalho sejam determinadas 

como regras gerais, conforme interpretação do art. 170 caput da CF, tais liberdades são 

passíveis de limitações por autoridades responsáveis pela tutela da concorrência, com o 

intuito de garantir liberdade competitiva e a repressão ao abuso do poder econômico, 

positivados, respectivamente nos art. 170, IV e 173 parágrafo 4º. Dessa forma, a 

responsabilização de agentes privados por atitudes incongruentes com tais valores e 

princípios deve ser implementada, tanto repressiva - investigando e punindo a prática de 

condutas anticompetitivas - quanto preventivamente, por meio da tutela de atos de 

 
169 “O princípio da subsidiariedade seria aplicável somente “aquelas demandas que por sua própria natureza, 

em razão da complexidade e da necessidade de uma ação concentrada e imperativa, inclusive com a 

centralização coacta de recursos, não puderem ser atendidas pela própria comunidade deverão ser cometidas 

às organizações políticas, que atuarão, portanto, subsidiariamente à sociedade”. MOREIRA NETO, Diogo 

de Figueiredo. Mutações do direito público. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.p. 20 
170 Conforme interpretação do princípio da proporcionalidade, a restrição à liberdade do mercado deve ser 

apropriada à realização dos objetivos sociais perquiridos, de modo que haja adequação dos fins aos meios. 

Além disso, o Estado deve impor a medida menos restritiva a liberdade de mercado, relevando uma 

proporcionalidade em sentido estrito. Nesse âmbito, há a tendência de a administração optar por mecanismo 

consensuais, em detrimento do exercício do poder de império estatal. ARAGÃO, Alexandre Santos de. 

Agências reguladoras e a evolução do direito administrativo econômico. Rio de Janeiro: Forense, 2013. 

P. 132-134 
171171 “ Se o petróleo é nosso, o monopólio público é a melhor forma de praticar tal nacionalismo líquido; 

por outro lado, se os tempos são neoliberais, as estatais são dinossauros e não mais agente do 
desenvolvimento.” MENDONÇA, José Vicente Santos de. Direito Constitucional Econômico: a 

intervenção do Estado na economia à luz da razão pública e do pragmatismo. Belo Horizonte: Fórum, 2014. 

P. 182. Mas, afinal, qual a racionalidade de tal argumentação, porquê os monopólios seriam a melhor opção, 

a ótica nacionalista seria mais importante que o desenvolvimento econômica protagonizado pela iniciativa 

privada e fiscalizado pelo Estado ? Caio Tácito pondera que: “ O programa de privatização de empresas 

estatais não se resume a abstenção do Estado em áreas até então ocupadas que revertem à iniciativa privada 
[...] O pêndulo que favorecia o domínio público sobre economia reverte em benefício da exploração privada 

de atividades produtivas, ainda sob a vigilância do poder de polícia. [...] Em termos contemporâneos o 

direito público passa a refletir duas vertentes específicas: a política de privatização e de desburocratização 

da máquina estatal e o fortalecimento da associação entre iniciativa privada e o serviço público.” TÁCITO, 

Caio. O retorno do pêndulo: serviços públicos e empresa privada. In: TÁCITO, Caio. Temas de direito 

público: (estudo e pareceres). Rio de Janeiro: Renovar, 1997. P. 729-30; 732 
172 FIDALGO, Carolina Barros. O Estado empresário: das sociedades estatais às sociedades privadas 

com participação minoritária do Estado. São Paulo: Almedina, 2017. 
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concentração173. Além das autoridades concorrenciais174, há aquelas que são criadas para 

tutela da livre iniciativa de forma mais ampla e reiterada, com a devida autorização 

constitucional e legal, a exemplo dos órgãos e agências reguladoras175. 

 
A regulação da economia tem por efeito restringir e condicionar – por vezes, 

de forma bastante vigorosa – a liberdade de iniciativa dos agentes no mercado, 

sendo justificada pela necessidade de se buscar evitar perdas de bem estar 

social, o que pode ser traduzida, por sua vez, na concretização de uma plêiade 

de valores constitucionalmente consagrados como princípios jurídicos e 

objetivos da sociedade brasileira.176 

 

Desse modo, o direito definiria quais mercados177 estariam excluídos do regime 

de liberdade de empresa178179 e ingressariam num regime de titularidade estatal, seja na 

modalidade de monopólios ou serviços públicos. Parte-se da premissa de que a ordem 

econômica é fundada na livre iniciativa, cabendo ao Estado explorar atividades 

necessárias aos imperativos de segurança nacional e relevante interesse coletivo, 

conforme Art. 173 caput CF, exigindo-se prévia autorização legislativa para a intervenção 

subsidiária do Estado no domínio econômico, na forma de empresário, segundo artigo 37, 

XIX e XX da CF. 

Sob perspectiva econômica, tal atuação regulatória do Estado seria justificada pela 

existência de falhas de mercado e a imprescindibilidade de os mercados produzirem e 

circularem bens e serviços necessários à concretização dos valores da sociedade, logo a 

 

173 SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro. Regulação e concorrência: a atuação do CADE nos setores de 

infraestrutura. São Paulo, Saraiva, 2013 
174 FIDALGO. Op. Cit. 
175 SAMPAIO. Op. Cit. 
176 Ibid. p. 33 
177 ” O mercado como instituição representa um conjunto de decisões tomadas pela sociedade e 

formalizadas em normas jurídicas sobre a produção e alocação de riquezas”. Além disso, a referida autora 

ressalta, apesar da variedade de definições de mercado, sob o ponto de vista econômico, haveria certo 

consenso de que ele englobaria o conjunto de serviços e produtos considerados substitutos tanto do ponto 

de vista da oferta quanto da demanda. Ibid. p. 51; 53 
178Deve-se interpretar a empresa como um sistema aberto, no qual não só a figura do empresário ( perfil 

subjetivo) e dos empregado ( perfil corporativo) devem ser relevadas como também os impactos externos 
da atividade ( perfil funcional) e os riscos a terceiros, estes, por sua vez, decorrentes de uma inadequada 
estrutura de ativos ( perfil patrimonial). Assim, abandona-se a ideia de a unidade empresarial é una e 

indivisível e passa-se a compreender a interação e inserção de seus vários elementos num ambiente externo 
ao mercado, num contexto regulado e estruturado. CAMILO JUNIOR, Ruy Pereira. Direito societário e 

regulação econômica. Barueri, SP: Manole, 2018 
179 Ronald Coase afirma que tanto os mercados quanto as firmas funcionam com custos positivos, a escolha 

do modo de organização, via mercado ou via hierárquica, depende da comparação entre alternativas de 

menor custo. O fundamento central- as instituições - é mais importante para a compreensão do 

funcionamento da economia do que o papel que lhe tem sido atribuído. Se formos capazes de criar 

instituições que reduzam custos de transação, definidos por Bazel como os custos de transferir, capturar e 

proteger os direitos de propriedade, então os indivíduos na sociedade se engajarão em transações para 

resolver os problemas alocativos desses direitos. O estado teria o papel fundamental de garantir as 
instituições, dar-lhes segurança, criando as condições para o funcionamento dos mercados e outros arranjos 

institucionais. ZYLBERSZTAJN; SZTAJN. Op. Cit. 
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eficiência e economicidade seriam parâmetros desejados180. Ainda assim, não se pode 

presumir que os mercados se mantenham imutáveis, de modo a justificar uma intervenção 

ad eternum do Estado, exige-se, por vezes, um reposicionamento de sua atuação na 

economia, tanto no sentido de efetuar sua retirada de atividades não estratégicas, permitir 

a redução da dívida pública e a transferência de estatais para a iniciativa privada, metas 

postas, a exemplo, do plano nacional de desestatização 181. 

Nesse contexto, vale ressaltar que com promulgação da Emenda Constitucional nº 

9/95, houve a alteração do parágrafo 1ª do artigo 177, no sentido de possibilitar a 

contratação de empresas públicas e privadas para o desempenho de atividades 

relacionados ao setor petrolífero, antes de monopólio da União. Mais tarde, editou-se a 

lei 9.478/97, por meio da qual houve a regulamentação do referido ato normativo, no 

sentido de criar a Agência Nacional do Petróleo e editar marco regulatório182 para o setor, 

agora inserido num contexto de concorrência. 

Dentro dessa abertura econômica de atividades antes monopolizadas, os 

fenômenos da privatização e desinvestimento se colidem, não só por questões jurídicas, 

a exemplo da necessidade de autorização legislativa e do procedimento a ser 

implementado, como também econômicas, uma vez que se discute sobre o 

reposicionamento do Estado na economia ou gestão de ativos de empresa públicas. Além 

disso, a emergência de regras de governança corporativa e boas práticas de conduta são 

reiteradas, por meio das leis 13.303/16 e decreto 9188/19, ambos diplomas legais alvo de 

ações declaratórias de inconstitucionalidade, por exigirem a implementação de regras 

típicas de direito privado em empresas estatais. 

 
3.2 Posição dominante da Petrobras: o embate entre desinvestimento e 

desestatização 

 

 
Diante do contexto, de correção de falhas de mercado, o possível exercício de 

posição dominante pela Petrobras deve ser endereçado, na medida em que persistem 

controvérsias sobre a alienação de ativos da referida empresa. De um lado, argumenta-se 

pela promoção da concorrência e possibilidade de um maior número de players no 

 

180 SAMPAIO. Op. Cit. p. 33 
181 Ibid. p. 183 
182 ” O direito teria papel fundamental no estabelecimento do desenho institucional dos mercados, ambientes 

tipicamente econômicos, uma vez que, além de regras concorrenciais, limitando e incentivando a liberdade 

competitiva, haveria imprescindibilidade na criação de normas para que esse mercado exista, de modo a 

garantir segurança de investimentos, qualidade de produtos e serviços, razoabilidade de preços, além de 

corrigir falhas inerentes ao mesmo. Ibid., P. 52 
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mercado, por meio da implementação de um plano de negócios de desinvestimento para 

disposição de seus ativos, cuja atuação se encontra em regime de competição privado183, 

ao passo que, outros dizem que tal alienação não seria diversa de uma desestatização. 

Nesse contexto, o presente trabalho defende que a alienação de subsidiárias e 

controladas deve ser interpretada como um ato de gestão empresarial num momento de 

crise financeira da empresa, o qual dispensaria aval do Congresso Nacional, visto que a 

lei do petróleo no art. 64 e o Art. 37 XX da CRFB/88 explicitam autorização legislativa 

genérica, desse modo não haveria necessidade do Legislativo se manifestar sobre a 

alienação de ações que importem em perda do controle majoritário do Estado em relação 

a subsidiárias e controladas184. Ainda assim, outros argumentam que pelo paralelismo das 

formas, haveria necessidade de diploma legal, na medida em que o mesmo foi necessário 

para a criação da Sociedade mãe, logo, seria também em relação a alienação de 

subsidiárias e controladas. 

A discussão sobre a venda de ativos da Petrobrás não se limita ao aspecto do 

controle político pela deliberação do Congresso Nacional, na medida em que muito se 

indaga sobre a legalidade do referido ato de alienação. Conforme interpretação conjunta 

do art. 29 XVIII da lei 13.303/16 e do decreto 9.188/2017, haveria prescindibilidade de 

licitação para alienação de ativos de sociedades de economia mista, ainda que tal operação 

implique na perda do controle acionário do Estado em empresas controladas e 

subsidiárias185, tendo em vista que o decreto 9.188/2017 impõe procedimento tão rigoroso 

quanto o licitatório. Na verdade, defende-se que o referido ato societário deve ser 

interpretado como desinvestimento sob o argumento de que há mera alienação de ativos 

da sociedade de economia mista em questão e, por isso, procedimento do decreto 

9.188/2017 seria aplicável, em detrimento de uma suposta desestatização, na medida em 

 

183 O decreto 2.745/1998, que regulamentou o art. 67 da Lei 9.478/1997 e estabeleceu um procedimento 

licitatório simplificado para a Petrobras, estaria inserido nesse ambiente de livre competição e, assim, 

deveria ser interpretado em consonância com os princípios e diretrizes da Lei do Petróleo, inclusive no que 

se refere à ampla liberdade de conformação empresarial que foi conferida a sociedade de economia mista 

em questão. 
184 A criação de subsidiárias para sociedade de economia mista encontra duas interpretações, conforme 

interpretação inicial do art. 37 XX da CRFB/88. A primeira tese defende a necessidade de nova autorização 

legislativa a cada subsidiária constituída, contida em lei específica, exigindo-se, portanto, o debate político 

para criação de cada subsidiária. A outra argumentação vai no sentido de que seria suficiente autorização 

legislativa genérica para a criação de subsidiárias. Autorização contida em artigo da lei autorizados da 

constituição da estatal-matriz. MENDONÇA, Op. Cit., p. 20. Contudo, fato é que o ministro relator na ADI 

1.649-1/DF julgou no sentido de dispor que: “ nem as subsidiárias nem as coligadas, ainda que autorizadas 

por lei, são sociedades de economia mista”. Além disso, argumentou-se que não há necessidade de edição 

de lei específica para cada caso de criação de subsidiárias de empresa de economia mista, conforme 
interpretação do art. 63 da lei do petróleo. 
185 Manifestação da PGR os autos da ADI 5.624. Disponível em 

http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf 

?seqobjetoincidente=5093069. Acesso em 25 de jul. 2019. 

http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=5093069
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=5093069
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que não haveria reordenação da atuação do Estado no referido setor186. 

 

Uma das hipóteses excepcionais previstas no Estatuto Jurídico da empresa 

pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, está prevista no 

inciso XVIII: Art. 29. É dispensável a realização de licitação por empresas 

públicas e sociedades de economia mista: XVIII - na compra e venda de ações, 

de títulos de crédito e de dívida e de bens que produzam ou comercializem. A 

ratio desse dispositivo decorre diretamente das alterações realizadas pela EC 

19/98, que realçou a isonomia de tratamento existente entre empresas privadas 

e empresas públicas, sociedade de economia mista e suas subsidiárias, mesmo 

em relação a estas quando explorem atividade econômica de produção ou 

comercialização de bens ou prestação de serviços, com a finalidade de evitar 

que a intervenção estatal na ordem econômica gerasse inadmissível 
concorrência desleal do Estado em relação ao particular, permitindo, ainda, 

que o regime jurídico próprio das empresas privadas possibilitasse maior 

eficiência gerencial às sociedades de economia mista e suas subsidiárias. 

Exatamente nesse sentido, conforme já decidido por esta CORTE, “as 

sociedades de economia mista e as empresas públicas que explorem atividade 

econômica em sentido estrito estão sujeitas, nos termos do disposto no § 1º do 

art. 173 da Constituição do Brasil, ao regime jurídico próprio das empresas 

privadas” 187 

 

 
De todo modo, a matéria não é unânime no julgado da ADI 5.624 do STF. Por 

sua vez, a resolução nº 9 do Conselho Nacional de Política Energética, explicita em seu 

artigo 1º diretrizes para ações de desinvestimentos de empresas que ocupam posição 

dominante no setor de refino de petróleo. Assim, ela recomenda a alienação de refinarias 

–por vezes subsidiárias ou controladas- e da infraestrutura necessária para a 

movimentação de insumos e produtos, acrescentando que a alienação de refinarias 

concorrentes deve se dar para grupos econômicos distintos e a alienação de ativos de 

movimentação de insumos e produtos deve se dar preferencialmente para grupos 

desverticalizados, considerando-se o mercado relevante. 

Em 11 de junho de 2019, houve o estabelecimento de termo de compromisso entre 

a Petrobrás e o CADE188, na medida em que a referida empresa aprovou as diretrizes 

 
 

186 O principal objetivo da desestatização seria de reordenar a intervenção do Estado na economia. Tal ação 

Estatal teria o fulcro de elaborar planos de desenvolvimento econômico, nos quais buscar-se-ia identificar 

e implementar ações para o bem-estar geral, conforme art. 174 para. 1º da CF ; propiciar fomento à iniciativa 

privada para, aderindo ao plano de desenvolvimento econômico, explorar as atividades nela previstas ; 

reprimir abuso de poder econômico, proteger consumidores e o meio ambiente e garantir a exploração direta 
de atividades que tenham relevante interesse coletivo ou segurança nacional, sendo, portanto, a atuação do 

Estado feita de caráter subsidiário ao da iniciativa privada, na medida em que haveria liberdade para o 

agente econômico operar no mercado, buscar clientela e auferir lucros. JURUENA, Op. Cit., p. 35 
187 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 1.642. Ministro relator Eros Grau. Brasília, DF. 03 de abril 

de 2008 
188 . O acordo suspende inquérito administrativo que apura suposto abuso de posição dominante, por parte 

da estatal, no mercado de refino de petróleo. Atualmente, a empresa detém 98% de participação nesse 

segmento e a concorrência fica a cargo de importação e empresas com baixa expressividade no território 

brasileiro. Pelo acordo, ficou estabelecida a venda das seguintes unidades: Refinaria Abreu e Lima, em 
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para a gestão de portfólio de seus ativos. Para tanto, o referido acordo tem o intuito de 

executar relevante e voluntário desinvestimentos na área de refino, ampliando condições 

concorrenciais de competidores, por meio do incentivo a entrada de novos agentes 

econômicos no mercado de refino, diminuindo a posição dominante exercida pela 

Petrobrás no mercado relevante189. Mais tarde, em 08 de julho de 2019, ambas as 

instituições celebram outro TCC em relação ao mercado de gás sobre supostas condutas 

anticompetitivas da Petrobras no mercado de gás natural no Brasil190, entre elas abuso de 

posição dominante e discriminação de concorrentes por meio da fixação diferenciada de 

preços. 

Conforme o referido TCC, o plano de desinvestimento da Petrobrás estaria 

disciplinado no decreto 9188/17 e exigiria que os compradores dos ativos desinvestidos 

demonstrem tanto independência do sistema Petrobrás, de modo que não possuam 

participação societária direta ou indireta da referida empresa ou de suas afiliadas, como 

possuam recursos financeiros para manter e desenvolver os ativos desinvestidos com 

competitividade frente aos demais concorrentes191. O sucesso dos desinvestimentos 

reduziria o endividamento e geraria alavancagem financeira192 para a companhia, criando 

 

Pernambuco; Unidade de Industrialização de Xisto e Refinaria Presidente Getúlio Vargas, ambas no Paraná; 

Refinaria Landulpho Alves, na Bahia; Refinaria Gabriel Passos, em Minas Gerais; Refinaria Alberto 

Pasqualini, no Rio Grande do Sul; Refinaria Isaac Sabbá, no Amazonas; e Refinaria Lubrificantes e 

Derivados de Petróleo do Nordeste, no Ceará. Ministério da Justiça e Segurança Pública -MJSP. Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Termo de Compromisso de Cessação de Prática (Versão 

de acesso Público). Disponível em http://www.cade.gov.br/noticias/cade-e-petrobras-celebram-acordo- 

para-venda-de-refinarias-de-petroleo/tcc-cade-petrobras.pdf. Acesso em 25 de jul. 2019. 
189 Id. 
190 ”Pelo TCC, a Petrobras se compromete a vender as transportadoras Nova Transportadora do Sudeste 

(NTS, com participação da Petrobras de 10%), Transportadora Associada de Gás (TAG, com participação 

da Petrobras de 100%) e Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG, com participação da 
Petrobras de 51%). A estatal também deverá alienar sua participação acionária indireta em companhias 

distribuidoras, seja alienando suas ações na Gaspetro, seja buscando a alienação da participação da Gaspetro 

nas companhias distribuidoras.” Id. 
191 Ministério da Justiça e Segurança Pública -MJSP. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - 

CADE. Termo de Compromisso de Cessação de Prática (Versão de acesso Público). Disponível em 

http://www.cade.gov.br/noticias/cade-e-petrobras-celebram-acordo-para-venda-de-refinarias-de- 

petroleo/tcc-cade-petrobras.pdf. Acesso em 25 de jul. 2019. 
192 ” Preliminarmente, a Petrobras ressaltou que o programa de desinvestimentos é fundamental para sua 

recuperação financeira, uma vez que um dos principais objetivos de seu Plano de Negócios e Gestão (PNG) 

para 2015-2019 já era a redução da alavancagem líquida, meta que seria alcançada com várias medidas, 

entre as quais destacam-se os desinvestimentos. A Companhia observou que o último Plano de Negócios e 

Gestão (PNG 2017-2021), aprovado pelo Conselho de Administração da Estatal em 19/9/2016, definiu duas 

métricas principais, uma de segurança e outra financeira, sendo esta última ‘Reduzir a alavancagem (dívida 

liquida/EBITDA) de 5,3 em 2015 para 2,5 em 2018’ Destacou, ainda, que o PNG/2017-2021 trouxe como 
estratégia fundamental para o alcance da métrica financeira a ampliação das parcerias e desinvestimentos, 

disseminando a experiência obtida na área de exploração e produção (E&P) para as demais áreas da 

Companhia, prevendo as seguintes metas de desinvestimentos e parcerias: US$ 15,1 bilhões no biênio 2015- 

2016 e US$ 19,5 bilhões em 2017-2018 (peça 88, p. 33). Informou, além disso, que a Companhia cumpriu 

90% da meta de desinvestimentos prevista para o biênio 2015 2016, o que equivale a US$ 13,6 bilhões, e 

teve que postergar US$ 1,5 bilhão para o biênio 2017 2018 em função de decisão judicial que suspendeu a 

http://www.cade.gov.br/noticias/cade-e-petrobras-celebram-acordo-
http://www.cade.gov.br/noticias/cade-e-petrobras-celebram-acordo-para-venda-de-refinarias-de-


80 
 

 

valor para a sociedade e seus acionistas, além de ser prática reiterada de gestão 

empresarial193 

Diante de todo o exposto, deve-se indagar sobre qual procedimento de alienação 

dos ativos seria aplicável, em se tratando de subsidiárias e controladas, poder-se-ia 

dispensar o aval do legislativo e a necessidade de licitação. A Procuradoria Geral da 

República argumenta que a venda de ativos, unidades operacionais assim como a 

alienação destas em sociedade subsidiárias ou controladas não seriam medidas diversas 

de desestatização e, por isso, aplicar-se-ia as determinações da lei 9.491/97 que prevê 

licitação para tais modalidades operacionais, vide a disposição de seu art. 4º. 

Ao mesmo tempo, argumentam que sendo as empresas públicas e sociedades de 

economia mista criadas por lei, simetricamente somente poderiam ser extintas pelo 

mesmo diploma194. Implicando a alienação de ações em perda de controle acionário da 

Sociedade de economia mista195, sua subsidiária ou controlada, haveria necessidade de 

prévia autorização do legislador, isso porque haveria perda de preponderância do Estado 

nas deliberações sociais, descaracterizando a entidade como sociedade de economia mista 

e implicando na transferência do controle acionário do Estado para o particular sem a 

oportunidade de debate político no parlamento.196 

Contudo, o TCU aponta uma posição contrária e aparentemente mais adequada, 

uma vez que a Petrobrás atua em regime de competição privada. Desse modo, nos autos 

do acórdão 442/2017 referente ao processo 013056/2016-6, o referido órgão esclarece: 

 
 

execução de um dos projetos de desinvestimentos Ressaltou, também, que durante a apresentação do 

PNG/2017-2021, o Presidente da Companhia, Pedro Parente, classificou como dramática a dívida atual da 

empresa e revelou que os altos juros que a Petrobras está pagando em captações foi um dos motivadores 

para propor que a meta de redução da alavancagem seja alcançada em dois anos e não em quatro, como 
contemplava o PNG anterior.“ BRASIL. Tribunal de Contas da União. Processo 013056/2016-6. Acórdão 

442 de 2017. Ministro relator José Múcio Monteiro. 15 de março de 2017. 
193 ”A BR demonstrará que os desinvestimentos estão previstos não apenas em seu planejamento 

estratégico, mas também do Sistema Petrobras como um todo, que atrelam investimentos ao ingresso dos 

recursos advindos dessas alienações. Em suma será apontado o impacto que obstar a empresa e o grupo 

empresarial a que pertence de promover o alinhamento de seus ativos com seu foco empresarial pode 

causar, sendo potencialmente prejudicial à saúde operacional e econômica das companhias.“ Id. 
194 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 24ª Edição. Editora Atlas 

S.A. 2011. 
195 Tanto o Decreto-Lei 200/1967 (art. 5º) quanto a Lei 13.303/2016 (art. 4º) definem ‘sociedade de 

economia mista’ como a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação 

autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua 

maioria ao Estado, direta ou indiretamente. Assim, os três elementos caracterizadores de uma sociedade de 

economia mista são: (a) adoção da personalidade jurídica de direito privado, sob a forma de sociedade 

anônima; (b) constituição autorizada por lei específica; e (c) titularidade da maioria do capital votante por 

parte do Estado. 
196 Ministério da Justiça e Segurança Pública -MJSP. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - 

CADE. Termo de Compromisso de Cessação de Prática ( Versão de acesso Público). Disponível em 

http://www.cade.gov.br/noticias/cade-e-petrobras-celebram-acordo-para-venda-de-refinarias-de- 
petroleo/tcc-cade-petrobras.pdf. Acesso em 25 de jul. 2019. 

http://www.cade.gov.br/noticias/cade-e-petrobras-celebram-acordo-para-venda-de-refinarias-de-petroleo/tcc-cade-petrobras.pdf
http://www.cade.gov.br/noticias/cade-e-petrobras-celebram-acordo-para-venda-de-refinarias-de-petroleo/tcc-cade-petrobras.pdf
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As ações de desinvestimento realizadas pela Petrobras constituem tão somente 

o desfazimento dessa condição de excepcionalidade e o retorno à não 

interferência do Estado na economia, não havendo exigência de autorização 

legislativa para a venda das subsidiárias. 

 

 
Argumenta-se que o art. 64 da lei 9478/97 denota autorização legislativa genérica, 

permitindo a criação de subsidiárias, não havendo qualquer exigência de criação de lei 

para a venda das mesmas197. Defende-se, portanto, que seria prescindível autorização 

legislativa para alienação de subsidiária e de participação em empresa privada por parte 

da Petrobrás, a exemplo do que vem ocorrendo no programa de desinvestimento da 

empresa. Conforme o Art. 37 XX da CRFB/88, não há necessidade de autorização 

legislativa para a extinção de empresas subsidiárias de SEC, até porque dentro de um 

contexto de discricionariedade empresarial para gestão de ativos, a possibilidade de não 

disposição de seu patrimônio não seria condizente com o regime privado a que está 

submetido, até porque não se falaria, nesse caso, de desestatização198. 

 
Ora, submeter ao regime das empresas privadas não pode - com respeito pelas 

compreensões diferentes - significar exigência de lei para vender ações, mesmo 

que signifique o controle, porque, pura e simplesmente, isso não se aplica na 

iniciativa privada. Imaginem - e aqui passando para o plano pragmático - o 
custo de transação que haveria se, a cada operação relevante de venda de ações 

de uma subsidiária de empresa estatal, precisasse ser obtida do Congresso 

Nacional uma autorização, sendo que o Congresso tem circunstâncias políticas 

que não correspondem às necessidades econômicas da empresa.199 

Agora, no que tange ao processo de licitação aplicável a alienação desses ativos, 

o Inciso XVIII do artigo 29 da lei 13.303/2016 prevê dispensa licitatória, com fundamento 

constitucional nos artigos. 173 § 1º, e 37 XXI, além disso, o decreto 9188/2017 exigiu 

 

197 Conforme a ADI 1649/DF, a lei 9.479 autorizou a criação de subsidiárias distintas da sociedade matriz, 
em conformidade com o Art. 37 XX da CF. Dispensa-se, dessa forma, autorização legislativa para a criação 
de empresas subsidiárias, desde que haja previsão para esse fim na própria lei que instituiu a empresa de 
economia mista matriz, tendo em vista que a lei criadora é a própria medida autorizativa. 
198 Não se deve, contudo, interpretar que os ativos da Petrobrás não possam ser objeto de desestatização 

conforme a disposição do Art. 2º, I e II do Lei do PND, por meio de uma decisão do chefe do executivo 

federal. Entende-se que as alienações que vêm sendo efetuadas não têm o mesmo objeto do Plano Nacional 

de Desestatização, uma vez que não se mostram como imperativo da vontade do Estado. Esses atos de 

alienação devem ser interpretados como decisões empresariais de gestão de portfólio da Companhia, com 

o fulcro de obter geração de caixa. 

Nessa mesma linha, a Estatal apontou que lhe compete observar a Lei 6.404/1976 (Lei das Sociedades por 
Ações) e a Lei 9.478/1997 (Lei do Petróleo), sinalizando que essa última lhe permitiu exercer suas 

atividades em regime de livre competição, a fim de concorrer em condições paritárias com as demais 

empresas do setor petrolífero, conferindo-lhe, por meio dos arts. 63 e 64, ampla liberdade de conformação 

empresarial para constituir subsidiárias, formar consórcios e associar-se com outras empresas, com o 

propósito de expandir atividades, reunir tecnologias e ampliar investimentos aplicados à indústria do 

petróleo. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Processo 013056/2016-6. Acórdão 442 de 2017. Ministro 

relator José Múcio Monteiro. 15 de março de 2017 
199 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 5.624. Ministro relator Ricardo Lewandowki. Voto do 
Ministro Luis Roberto Barroso. Brasilia, DF. Junho de 2019. 
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procedimento de várias fases, dispostas nos art. 17, 21, 24, 31, 35 e 36 do referido 

diploma, com o intuito de dar efetividade aos princípios da boa administração, a exemplo, 

há necessidade de preparação, consulta de interesses, apresentação de propostas 

preliminares, apresentação de propostas firmes. Mais tarde, é publicado acórdão na ADI 

5.624, nos seguintes termos: 

No mérito, em razão de voto médio, o Tribunal referendou, em parte, a medida 

cautelar anteriormente parcialmente concedida pelo Ministro Ricardo 
Lewandowski (Relator), para conferir ao art. 29, caput, inc. XVIII, da Lei nº 

13.303/2016 interpretação conforme à Constituição Federal, nos seguintes 

termos: i) a alienação do controle acionário de empresas públicas e sociedades 

de economia mista exige autorização legislativa e licitação; e ii) a exigência de 

autorização legislativa, todavia, não se aplica à alienação do controle de suas 

subsidiárias e controladas. Nesse caso, a operação pode ser realizada sem a 

necessidade de licitação, desde que siga procedimentos que observem os 

princípios da administração pública inscritos no art. 37 da Constituição, 

respeitada, sempre, a exigência de necessária competitividade. 

 

De todo modo, fato é que o processo de desinvestimento e alienação de ativos do 

Estado se manifesta cada vez mais em pauta200, principalmente no setor de petróleo, no 

qual por muito tempo houve exercício de posição dominante da Petrobras, visto o 

monopólio da atividade pelo Estado e a atual necessidade de se criar um ambiente 

concorrencial hígido. 

Frise-se, portanto, que o desinvestimento não se confunde com desestatização, 

pois nessa última hipótese, regulamentada pelas Leis 8.031/1990 e 9.491/1997, o Poder 

Público pretende afastar-se da intervenção econômica estatal em determinada área 

setorial, enquanto na primeira não haverá nenhuma alteração em relação à intervenção 

econômica estatal, que permanecerá, porém, buscando uma readequação empresarial. 

Defendida a prudência do desinvestimentos de ativos da Petrobras e a 

continuidade dos contratos de concessão na 12ª rodada de licitações, há de se relevar a 

importância do novo mercado de gás e do potencial marco regulatório para o setor, visto 

que trazem novas perspetivas regulatórias e concorrenciais a esse mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

200 A exemplo, releva-se a venda de 30% do capital da BR distribuidora pela Petrobrás, de modo que a 

referida empresa arrecadou cerca de 8,56 bilhões e manteve 41,25% de participação. Diante disso, as 

deliberações da empresa serão controladas por um conselho de administração e diretoria e maior parte das 

ações passa a estar diluidas entre diversos investidores, além de implicar em um novo estilo de negócios, 

na medida em que a empresa passa a ser de controle pulverizado, com sócio estatal como principal acionista. 

Disponível em https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,privatizacao-da-br-distribuidora-cria- 

modelo-de-negocios-inedito-no-brasil,70002937274. Acesso em 25 de jul. 2019. 

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral%2Cprivatizacao-da-br-distribuidora-cria-modelo-de-negocios-inedito-no-brasil%2C70002937274
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral%2Cprivatizacao-da-br-distribuidora-cria-modelo-de-negocios-inedito-no-brasil%2C70002937274
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CAPÍTULO 4 – O NOVO MERCADO DE GÁS E A PROPOSTA DE MARCO 

REGULATÓRIO PARA O SETOR 

 
Ao longo dos capítulos anteriores, pretendeu-se estabelecer o arcabouço 

econômico e regulatório quanto a produção e exploração de gás natural terrestre, de modo 

a denotar as falhas de mercado que afetam a produção não convencional, as ações 

governamentais e os incentivos regulatórios para contê-las e superá-las. Ainda assim, por 

mais que a atuação governamental para a correção das referidas questões seja 

fundamental para que se tenha a produção de gás natural não convencional em níveis 

competitivos e com custos razoáveis, há de se denotar o fato de os elos dessa indústria 

(exploração, produção, processamento, transporte e distribuição) serem interdependentes, 

assim, há imprescindibilidade de revisões regulatórias ao longo de toda sua cadeia, para 

fins de transição para um mercado competitivo. Ressalte-se, ainda, a necessidade de 

coordenação entre seus atores, uma vez que certas atividades são desempenhadas 

concorrencialmente, ao passo que outras são tidas como monopólios naturais. 

Nesse sentido, a produção de gás natural a partir de formações não convencionais 

representa, de fato, uma possibilidade de fortalecimento da oferta terrestre desse insumo 

e, assim, maior competitividade e desenvolvimento de setores industriais que o utilizam, 

além da geração de emprego e renda. Para tanto, não bastam ações nos setores de 

exploração e produção sem que se revisem as normas aplicáveis aos setores de transporte 

e distribuição, nesse ponto, a acesso não discriminatório a infraestruturas como unidades 

de processamento de gás natural e gasodutos201, além da transparência na determinação 

dos preços se fazem essenciais. A transição do mercado monopolístico para o 

concorrencial com a implementação do novo mercado de gás exige que se revisem as 

normas aplicáveis ao setor como um todo, para que, de fato, se fomente a produção 

nacional de gás natural terrestre, com posterior monetização desse insumo. 

A passagem de uma situação de monopólio estatal para uma de plena 

concorrência não é fácil, são inúmeros os gargalos a serem desconstruídos, em 

um país como o Brasil que vem, há décadas, se preocupando em remover os 
empecilhos para a atuação de um único player no setor de petróleo. São leis 

específicas, entendimentos tributários de décadas, mercados praticamente 

cativos, carência de infraestrutura dentre outras situações que a Lei do Gás já 

enfrentou e seu aperfeiçoamento ainda precisa enfrentar202. 

 
 

201 No esteio do programa Gás para Crescer, entendeu-se que deve haver acesso não discriminatório às 

infraestruturas essenciais, incuindo gasodutos de escoamento e Unidades de Processamento de Gás Natural 

(“UPGN”) e não apenas a gasodutos de transporte, como consta na Lei do Petróleo, em seu artigo 58 

BALERONI, Marina Rodrigues Cyrino. Autorregulação como opção regulatória no compartilhamento 

de infraestruturas essenciais no setor de GNL no Brasil. Dissertação de mestrado. Escola de direito do 
rio de janeiro da Fundação Getúlio Vargas. 2019. P.15 
202CHAMBRIARD, Magda. CUNHA, Paulo. O desenho do novo mercado de gás e termoeletricidade. 

FGV Energia. Caderno Opinião.Julho de 2020. P. 
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Desse modo, o presente capítulo visa continuar a discussão sobre o recursos não 

convencionais, de modo a denotar que, alterações regulatórias e econômicas são 

essenciais não só na exploração e produção da molécula de gás natural a partir de 

formações não convencionais como também nos elos de transporte e distribuição, sob 

pena de tornar o custo do produto final incompatível com seu mercado consumidor, 

principalmente diante das inseguranças jurídicas, falhas de mercado e, portanto, dos 

custos trabalhados nas seções anteriores. A atuação governamental como posto no 

capítulo 1 têm contribuido para a expansão da produção terrestre de gás natural pelo 

incentivo a entrada de novos atores nesse mercado, aumentando a oferta desse insumo. 

Assim, a temática do acesso não discriminatório a infraestruturas entra em pauta, de modo 

a não constituir um óbice para expansão da produção dos referidos atores. 

 
É certo que não se pode desprezar a complexidade do processo de abertura do 

mercado nem do momento atual. São diversas as questões a enfrentar, até que 
se atinja o gás abundante a preços acessíveis, mas sem o acesso do gás natural 
ao mercado, todo o resto corre o risco de se tornar letra morte no arcabouço 
regulatório brasileiro. Só a partir da garantia de acesso farto da molécula 

ao mercado é que vale discutir livre acesso a instalações essenciais e outros 

temas incluidos no novo mercado de Gás203(Marcação adicionada). 

 
A sedimentação do novo mercado de gás e da segunda fase do REATE são, 

portanto, fundamentais no momento atual, uma vez que visam dar continuidade as ações 

governamentais que visaram garantir a abertura do setor pela entrada de novos agentes204. 

Com a implementação do plano de desinvestimentos da Petrobras, pretende-se alienar 

unidades de processamento de gás natural, permitindo-se posterior acesso não 

discriminatório de terceiros em tais unidades, com o intuito de fomentar a competitividade 

do gás natural comercializado205. 

 

 

 
 

203CHAMBRIARD, Magda. E o novo mercado de gás. Energia hoje. 2020. Dispónivel em 

https://energiahoje.editorabrasilenergia.com.br/e-o-novo-mercado-de-gas/. Acesso em 03 de dez. de 2020. 
204 A farta discussão sobre o tema do novo mercado de gás deixa clara a percepção geral de que a 

desverticalização da cadeia de gás e o exercício de livre competição, nos seus diferentes elos, podem de 
fato contribuir para a redução do preço ao consumidor final. Mas também deixa clara a percepção de que 

alguma coisa a mais precisa ser feita para viabilizar a expansão dessa infraestrutura, que é essencial para 
que o gás natural produzido em águas profundas possa chegar ao mercado brasileiro. Id. 
205 As atividades de processamento e de regaseificação de gás natural não são monopólios naturais, mas são 

essenciais para que haja concorrência a montante e a jusante na cadeia do gás. Atualmente no Brasil essas 
instalações de processamento e regaseificação podem ser acessadas por meio de negociação direta com o 

proprietário da UPGN ou do Terminal de Regaseificação. O marco legal vigente não obriga o acesso a essas 

instalações, mas não o proíbe, sendo o acesso, portanto, negociado entre as partes. BRASIL.Tribunal de 

Conta da União. Processo TC 034.057/2017-0. ACÓRDÃO N° 2270/2020. M inistro relator Aroldo 

Cedraz. Brasília, DF, 27 ago. 2020. Disponível em https://legis.senado.leg.br/sdleg- 

getter/documento?dm=8906297&ts=1607647852906&disposition=inline. Acesso 10 de dez. de 2020 

https://energiahoje.editorabrasilenergia.com.br/e-o-novo-mercado-de-gas/
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4.1 Indústria do gás natural, incentivos governamentais e falhas de mercado 

 
Sob uma ótica simplificada, a indústria de gás natural poderia ser dividida em 

etapas, quais sejam: (a) exploração, na qual ocorre a pesquisa sobre a viabilidade técnica 

e comercial de formações geológicas para posterior transformação em reservas ; (b) 

produção e escoamento de gás produzido nos poços até as unidades de processamento de 

gás natural ; (c) processamento, tratamento e especificação do gás para consumo; (d) 

transporte do gás das UPGN até as redes de distribuição ; (e) distribuição ao mercado 

consumidor. Além disso, a indústria de gás natural é um exemplo de indústria de rede206207, 

na qual algumas atividades são potencialmente concorrenciais e outras monopólios 

naturais208, como ocorre nos segmentos de transporte e distribuição. 

Um ponto positivo dessa indústria é a menor necessidade de tratamento do gás em 

comparação ao petróleo, contudo há necessidade de investimentos significativos nas 

malhas (redes) de transporte e distribuição209 para fins de escoamento da produção e 

entrega do produto final aos consumidores210. Para tanto, há algumas implicações 

 

 

206 De fato, a indústria de gás natural demanda uma rede física para interconectar todos os seus elos da 

cadeia produtiva, o que configura tal setor como uma indústria de rede. Para a construção e implementação 

dessa cadeia produtiva em rede, são necessários altos investimentos em ativos fixos e específicos para os 

propósitos dessa indústria. Tais ativos são sujeitos a relevantes economias de escala e escopo. Assim, 
verificamos características de monopólio natural em vários elos da cadeia da indústria do gás natural. 

BALERONI, Marina Rodrigues Cyrino. Autorregulação como opção regulatória no compartilhamento 

de infraestruturas essenciais no setor de GNL no Brasil. Dissertação de mestrado. Escola de direito do 

rio de janeiro da Fundação Getúlio Vargas. 2019. p. 18 
207 Essa indústria caracteiza-se pela presença de atividades distintas, mas que são interdependentes para que 

se possa prestar com eficiência o serviço. Nesse contexto, a prestação com qualidade e ininterrupta dos 

serviços depende da atuação coordenada dos vários atores presentes em seus segmentos. BRASIL. 

Ministério de Minas e Energia. Consulta pública documento “Diretrizes Estratégicas para o desenho 

de novo mercado de gás natural no Brasil” Disponível emhttp://www.mme.gov.br/web/guest/conselhos- 

e-comites/cmgn/novo-mercado-de-gas. Acesso em 24 de out. De 2020 
208 Situações que se configuram como monopólios naturais são aquelas em que a presença de uma só 
empresa se justifica pela preponderância das economias de escala – quanto maior a produção, menor o custo 

unitário da mercadoria produzida. Devido a uma elevada “escala mínima de eficiência”, o mercado não 

comporta mais de uma firma operando em escala e escopo eficientes, uma vez que tal escala mínima é 

maior ou igual à totalidade do mercado. Id. 
209 Quanto ao transporte e distribuição de gás na natural, há três opções tecnológicas, a saber: (a) aquela 

realizada por dutos ; (b) liquefação do gás natural, cujo produto é usualmente denominado gás natural 

liquefeito (GNL) ; (c) compressão do gás natural- cuja denominação é gás natural comprimido (GNC). 

Cada metodologia de transporte é aplicável conforme variações no volume de transporte, as distâncias 

percorridas e o tipo de espaço a ser percorrido, seja ele em terra como no mar. PINTO JR., Helder Queiroz 

(Org) et.al. Economia da Energia: fundamentos econômicos, evolução histórica e organização industrial. 

2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. P. 81 
210 Alguns autores argumentam a indústria do gás tem menos liquidez em comparação a do petróleo, visto 
os custos de deslocamento das áreas de produção até o mercado consumidor. SANTOS, Edmilson Moutinho 

dos. Gás Natural: estratégias para uma energia nova no Brasil. Annablume. São Paulo. 2002. p. 92. Além 

disso, outros apontam para a baixa densidade calórica ou energética do gás natural em relação ao petróleo, 

vista que o volume necessário para produção da mesma quantidade de energia do primeiro é 1000 vezes 

superior ao do último. PINTO JR., Helder Queiroz (Org) et.al. Economia da Energia: fundamentos 

econômicos, evolução histórica e organização industrial. 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. P. 235 

http://www.mme.gov.br/web/guest/conselhos-
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operacionais e econômicas, a saber: (a) presença de economia de escala, notadamente nos 

setores de transporte e distribuição ; (b) segmentos concorrenciais como de exploração e 

produção dependentes de acesso à rede e unidades de processamento ; (c) tendência à 

verticalização, em função de custos de transação211 significativos e imprescindibilidade 

de coordenação entre os agentes212. 

Esses investimentos em malha de transporte e distribuição, por vezes, constituem 

custos irrecuperavéis213, com prazo elevado de maturação. Assim, alguns autores 

defendem que para redução dos custos médios do transporte deve-se gerir bem os custos 

de investimento e maximizar os volumes transportados, explorando ao máximo as 

possibilidades de economia de escala214 

 
O custo da construção de gasodutos é determinado pela extensão, volume 

projetado e localização, sendo composto, basicamente, por custos com tubos, 

desapropriação da área, e a montagem do gasoduto. Os dois últimos 

componentes, desapropriação e montagem, podem chegar a 60% do custo total 

e não variam com o volume de gás a ser transportado, mas sim com a distância, 

o que explica a existência de economia de escala no segmento. [...] Os custos 

de investimento são significativamente maiores do que os custos operacionais 

e de manutenção, pois o custo operacional anual com manutenção e operação 

dos dutos é de cerca de 2% do custo de construção, mais 0,3% do total de gás 

transportado, relativo ao consumo de combustível nos compressores que 

movimentam o gás através da rede215 

 
Ademais, conforme a lei 11.909 de 2009, os gasodutos de escoamento da 

produção, as instalações de tratamento ou processamento de gás natural, assim como os 

terminais de liquefação e regaseificação, não estão legalmente obrigados a permitir acesso 

de terceiros, admitindo-se a negociação do acesso entre as partes. 

Agora, com a decisão de desinvestimentos de ativos da Petrobras216 acelerou-se a 
 

 

211 “Custos de transação são gastos associados às transações entre agentes econômicos, de modo geral, que 

não se expressam nos preços acordados entre as partes, sendo exemplo o custo de elaborar e aplicar um 

contrato” PINHEIRO, Armando Castelar; SADDI Jairo. Direito, economia e mercados. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2005. p. 418 
212 GONÇALVES, Carla Maria de Oliveira Castro. A revisão do marco regulatório para o setor de gás 

natural e o by pass da rede de distribuição. Dissertação em Direito – FGV Direito Rio. Rio de Janeiro. 

2020 P. 25 
213 Custos irrecuperáveis seriam aqueles que não podem ser recuperados quando a empresa decide sair do 

mercado, sua extensão varia conforme: i) do grau de especificidade do uso do capital; ii) da existência de 

mercados para máquinas e equipamentos usados e para aluguel de bens de capital; iii) do volume de 

investimentos necessários para garantir a distribuição dos produtos. PINHEIRO, Armando Castelar; 

SADDI Jairo. Direito, economia e mercados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. p. 418 
214 PINTO JR., Helder Queiroz (Org) et.al. Economia da Energia: fundamentos econômicos, evolução 

histórica e organização industrial. 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. p. 238-244 
215 GONÇALVES, Carla Maria de Oliveira Castro. Op Cit. 24-26 
216 A Petrobrás, sociedade de economia mista controlada pela União Federal, atua em todos os segmentos 

da cadeia de gás natural, na qual ocupa posição dominante na oferta de gás natural ao mercado interno. As 

fontes de suprimento do mercado interno são: (a) produção nacional pela Petrobrás ou outros agentes; (b) 

importação de gás pelo gasoduto Bolívia-Brasil; (c) importação de GNL por via marítima. Além disso, 
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percepção sobre a necessidade de um novo pacote de abertura para essa indústria, sob 

pena de se comprometer a segurança jurídica e os investimentos do setor. Nesse contexto, 

implentou-se a iniciativa gás para crescer217218, de modo a diagnosticar e propor alterações 

legais e infralegais para esse mercado. Como consequência dessa proposta, aprovou-se a 

resolução nº 10 do CNPE219 com o intuito de estabelecer diretrizes estratégicas para o 

desenho do novo mercado de gás e criar o comitê técnico para o desenvolvimento da 

indústria do gás natural no Brasil, com o intuito de propor medidas para a transição 

 

 

ressalta-se que, por mais que hajam produtores independentes nacionais, eles, em geral, optam por vender 

o gás explorado a Petrobrás, que o processa em UPGN’s para posterior escoamento e transporte para fins 

de consumo. A referida empresa é titular de todas as UPGN’s do país bem como a totalidade dos ativos de 

regaseificação, além de possuir participação direta ou por meio da Petrobras Gas S.A.(Gaspetro) em 20 das 

27 distribuidoras estaduais. MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. Consulta pública documento 

“Diretrizes Estratégicas para o desenho de novo mercado de gás natural no Brasil”. Disponível 

emhttp://www.mme.gov.br/web/guest/conselhos-e-comites/cmgn/novo-mercado-de-gas. Acesso em 24 de 

out. De 2020 
217 “ As propostas da iniciativa Gás para Crescer foram encaminhadas ao Congresso Nacional e 

contribuíram para a redação do Substitutivo ao Projeto de Lei nº 6.407 de 2013 (apensado o Projeto de Lei 
nº 6.102/2016), pelo então relator Deputado Federal Marcos Vicente. As principais alterações legais estão 

relacionadas:  à previsão de acesso de terceiros às infraestruturas essenciais de gás natural, de forma 

negociada e não-discriminatória  à instituição de um sistema de transporte com certificação de 
independência, em regime de entrada-e-saída e com outorga por autorização da expansão da malha de 

gasodutos;  e, harmonização dos marcos regulatórios estaduais no segmento de distribuição de gás natural 

canalizado.” MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. Novo mercado de gás: propostas para o mercado 

brasileiro de gás natural. Nota técnica. Comitê de promoção da concorrência no mercado de gás natural do 

Brasil. Disponível em: 

http://www.mme.gov.br/documents/36112/491930/2.+Relat%C3%B3rio+Comit%C3%AA+de+Promo% 

C3%A7%C3%A3o+da+Concorr%C3%AAncia+vfinal+10jun19.pdf/2379cc7f-f6b7-8ba0-72db- 

1278e7d252ca. Acesso em 27 de out. 2020. P. 11 
218 A revisão do marco regulatório do mercado de gás natural resulta: (a) do movimento do principal agente 

dominante da indústria de gás natural, a Petrobras S. A., uma vez que a mesma pretende alienar ativos da 

cadeia gás natural, transferindo-os à inciativa privada, de modo a reduzir gradualmente sua participação 

relativa na oferta de gás natural; (b) o aumento da oferta de gás natural no mercado interno oriunda dos 

campos do pré-sal e o concomitante aumento da participação relativa de novos produtores de gás, parceiros 
ou não da Petrobras, inclusive da própria União; (c) o esgotamento de oportunidades de aproveitamento de 

grandes potenciais hídricos aliado à característica de variabilidade do nível de produção e intermitência da 

produção de energia de fontes renováveis, o que aumenta a necessidade de oferta de capacidade de geração 

termoelétrica à gás natural. GONÇALVES, Carla Maria de Oliveira Castro. Op. Cit. P. 79 
219 O Art. 1º do referido ato normativo esclarece as premissas das diretrizes do novo mercado de gás, quais 

sejam: (a) adoção de boas práticas internacionais ; (b) atração de investimentos ; (c) diversidade de agentes 

; (d) maior dinamismo e acesso à informação; (e) promoção da competição na oferta de gás natural; (f) 

respeito aos contratos. Ao passo que o art. 2º esclarece as diretrizes estratégias, a saber: (a) remoção de 

barreiras econômicas e regulatórias às atividades de exploração e produção de gás natural ; (b) 

implementação de medidas de estímulo à concorrência que limitem a concentração de mercado e promovam 

efetivamente a competição na oferta de gás natural ; (c) promoção da independência comercial e operacional 
dos transportadores ; (d) reforço da separação entre as atividades potencialmente concorrenciais, produção 

e comercialização de gás natural, das atividades monopolísticas, transporte e distribuição ; (e) avaliação da 

implantação do Sistema de Entrada-Saída para reserva de capacidade de transporte; (f) aumento da 

transparência em relação à formação de preços e a características, capacidades e uso de infraestruturas 

acessíveis a terceiros; (g) promoção do acesso não discriminatório de terceiros aos gasodutos de escoamento 

e Unidades de Processamento de Gás Natural - UPGNs - e Terminais de Regaseificação; (h) promoção da 

harmonização entre as regulações estaduais e federal, por meio de dispositivos de abrangência nacional, 

objetivando a adoção das melhores práticas regulatórias; (i) incentivos à redução dos custos de transação 

da cadeia de gás natural e ao aumento da liquidez no mercado, por meio da promoção do desenvolvimento 

de hub(s) de negociação de gás natural e outras medidas que contribuam para maior dinamização do setor. 

http://www.mme.gov.br/web/guest/conselhos-e-comites/cmgn/novo-mercado-de-gas
http://www.mme.gov.br/documents/36112/491930/2.%2BRelat%C3%B3rio%2BComit%C3%AA%2Bde%2BPromo%C3%A7%C3%A3o%2Bda%2BConcorr%C3%AAncia%2Bvfinal%2B10jun19.pdf/2379cc7f-f6b7-8ba0-72db-1278e7d252ca
http://www.mme.gov.br/documents/36112/491930/2.%2BRelat%C3%B3rio%2BComit%C3%AA%2Bde%2BPromo%C3%A7%C3%A3o%2Bda%2BConcorr%C3%AAncia%2Bvfinal%2B10jun19.pdf/2379cc7f-f6b7-8ba0-72db-1278e7d252ca
http://www.mme.gov.br/documents/36112/491930/2.%2BRelat%C3%B3rio%2BComit%C3%AA%2Bde%2BPromo%C3%A7%C3%A3o%2Bda%2BConcorr%C3%AAncia%2Bvfinal%2B10jun19.pdf/2379cc7f-f6b7-8ba0-72db-1278e7d252ca
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gradual e segura, além de avaliar medidas para sua possível aceleração220. 

Mais tarde, em 2018, o Governo Federal edita o decreto 9.616, de modo a reforçar 

o papel da ANP221 para promoção da livre concorrência, transparência das informações, 

acesso não discriminatório aos gasodutos e o uso eficiente das infraestruturas, 

possibilitando a organização e planejamento da malha de transporte dutoviária e sua 

respectiva expansão. Por sua vez, em 2019, cria-se o programa do novo mercado de gás, 

com o intuito de endereçar os desafios regulatórios e concorrenciais relacionados ao 

acesso de infraestruturas essenciais e nas instalações de transporte, de modo a acelerar a 

transição para o mercado competitivo de gás natural nacional222. Em seguida, edita-se a 

resolução nº 16 do CNPE223 com o objetivo de estabelecer diretrizes e aperfeiçoamentos 

de políticas energéticas voltadas à promoção da livre concorrência no mercado de gás 

natural, diante do plano de desinvestimentos da Petrobrás. 

Na prática, nos setores que se configuram como monopólios naturais, a introdução 

da concorrência se traduz no livre e não discriminatório acesso à infraestrutura, de modo 

que o proprietário terá de permitir o uso para terceiros interessados, mediante o 

pagamento de tarifa224. Para tanto a atuação regulatória se mostra imprescindível, uma 

vez que a rede de transporte é um ativo indivisível, além de requerer montante 

significativo de investimento e usufruir dos benefícios de economias de integração, sendo 

a construção de gasodutos paralelos ineficiente. Assim, a ação regulatória se dará 

 

220 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. Novo mercado de gás. Op. Cit. P. 11 
221 Esse papel regulatório reforçado da ANP é ressaltado na proposta de marco regulatório encaminhada ao 

Congresso Nacional e sua implementação poderá gerar alguns conflitos de competências com a regulação 

estadual de gás canalizado, principalmente quanto a definição de gasodutos de transporte, como será 

detalhado posteriormente. 
222 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. Novo mercado de gás: propostas para o mercado brasileiro 

de gás natural. Nota técnica. Comitê de promoção da concorrência no mercado de gás natural do Brasil. 

Disponível em: 

http://www.mme.gov.br/documents/36112/491930/2.+Relat%C3%B3rio+Comit%C3%AA+de+Promo% 
C3%A7%C3%A3o+da+Concorr%C3%AAncia+vfinal+10jun19.pdf/2379cc7f-f6b7-8ba0-72db- 

1278e7d252ca. Acesso em 27 de out. 2020. P. 11 
223 O art. 5º dessa resolução recomendou que o Ministério de Minas e Energia e o Ministério da Economia 

incentivassem os Estados e o Distrito Federal a adotarem, dentre outras medidas, “reformas e medidas 

estruturantes na prestação de serviço de gás canalizado, incluído eventual aditivo aos contratos de 

concessão, de forma a refletir boas práticas regulatórias, recomendadas pela ANP, que incluem: (a) 

princípios regulatórios para os Consumidores Livres, Autoprodutores e Autoimportadores; (b) 

transparência do teor dos contratos de compra e venda de gás natural para atendimento do mercado cativo; 

(c) aquisição de gás natural pelas distribuidoras estaduais de forma transparente e que permita ampla 

participação de todos os ofertantes; (d) transparência na metodologia de cálculo tarifário e na definição dos 

componentes da tarifa; (e) adoção de metodologia tarifária que dê os corretos incentivos econômicos aos 
investimentos e à operação eficiente das redes; (f) efetiva separação entre as atividades de comercialização 

e de prestação de serviços de rede; e (g) estrutura tarifária proporcional a utilização dos serviços de 

distribuição, por segmento de usuários. ANP. Minuta do manual de boas práticas regulatórias. Comitê 

de monitoramento de abertura do mercado de gás natural. Junho de 2020. Disponível em: 

http://www.anp.gov.br/arquivos/cap/2020/cap12/cp12-minuta-manual-boas-praticas-regulatorias.pdf. 

Acesso em 20 de out. De 2020 P. 23-25 
224 Id. 

http://www.mme.gov.br/documents/36112/491930/2.%2BRelat%C3%B3rio%2BComit%C3%AA%2Bde%2BPromo%C3%A7%C3%A3o%2Bda%2BConcorr%C3%AAncia%2Bvfinal%2B10jun19.pdf/2379cc7f-f6b7-8ba0-72db-1278e7d252ca
http://www.mme.gov.br/documents/36112/491930/2.%2BRelat%C3%B3rio%2BComit%C3%AA%2Bde%2BPromo%C3%A7%C3%A3o%2Bda%2BConcorr%C3%AAncia%2Bvfinal%2B10jun19.pdf/2379cc7f-f6b7-8ba0-72db-1278e7d252ca
http://www.mme.gov.br/documents/36112/491930/2.%2BRelat%C3%B3rio%2BComit%C3%AA%2Bde%2BPromo%C3%A7%C3%A3o%2Bda%2BConcorr%C3%AAncia%2Bvfinal%2B10jun19.pdf/2379cc7f-f6b7-8ba0-72db-1278e7d252ca
http://www.anp.gov.br/arquivos/cap/2020/cap12/cp12-minuta-manual-boas-praticas-regulatorias.pdf
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exatamente no sentido de determinar procedimentos quanto a divulgação e 

disponibilidade da capacidade, as condições de acesso, os prazos e as normas para que se 

firmem contratos de transporte, além do controle tarifário225. 

 
A experiência internacional revela que o acesso de terceiros ás infraestruturas 
essenciais é condição necessária, mas não suficiente para permitir a competição 

e a diversidade de agentes no mercado. Ainda assim, entende-se que o 

aprimoramento do arcabouço legal e regulatório que estimule o aumento do 

compartilhamento será benéfico á indústria. Em virtude da alta complexidade, 

a transição para um cenário de maior acesso ás infraestruturas exigirá a 

contínua vigilância dos órgãos de controle, especialmente a ANP226. 

Sem prejuízo da regulação do acesso às infraestruturas, o ente responsável pelas 

disposições de regras referentes às redes de canalização terá de prever e disciplinar os 

casos em que o consumidor poderá adquirir o gás natural de qualquer agente produtor, 

importador ou comercializador (consumidor livre). Além disso, para garantia do acesso 

não discriminatório e, consequentemente, a promoção da competição, observa-se como 

fundamental, a partir da experiência internacional, a efetiva separação entre os agentes 

que atuam nos elos ditos concorrenciais e aqueles considerados monopolísticos- 

fenômeno denominado unbundling227. 

Além disso, há questões relativas aos preços do gás natural e as margens de 

distribuição. Para analisar tal panorama a empresa de pesquisa energética (EPE) realizou 

estudo, no qual determinou-se que, no ano de 2018, a participação relativa das etapas da 

cadeia de valor no preço ao consumidor final industrial em média no ano 2018 foi a 

seguinte: (i) 46% se refere à molécula228 no ponto de recebimento ou na “entrada” na 

 

 

 

 
 

225 Ibid. p. 46-49 
226BRASIL.Tribunal de Conta da União.. Processo TC 034.057/2017-0. ACÓRDÃO N° 2270/2020. M 

inistro relator Aroldo Cedraz. Brasília, DF, 27 ago. 2020. Disponível em https://legis.senado.leg.br/sdleg- 
getter/documento?dm=8906297&ts=1607647852906&disposition=inline. Acesso 10 de dez. de 2020 
227 Com base na experiência europeia, a desvinculação das atividades concorrenciais e monopolistas 

encontra um modelo a ser analisado. Nesse sentido, a diretiva 2009/73/CE propõe uma série de diretrizes, 

com o objetivo de garantir que os operadores dos sistemas de transporte ofereçam seus serviços de forma 

não discriminatória. Para tanto, ela determina que: (a) os recursos humanos necessários para exercer a 

atividade de transporte, incluindo o pessoal responsável pela operação, pelos serviços jurídicos, contábeis 
ou de tecnologia da informação, sejam empregados exclusivos do transportador; e (b) vedação à 

transferência das responsabilidades do transportador a outros agentes ou transportadores. Ibid. 23-25 
228 O estudo esclarece que o preço relativo da molécula nos dados acima abrange: (i) o preço do gás ao 

produtor nacional na boca do poço, que depende do tipo de campo e das características do projeto; (ii) os 

custos de escoamento das áreas de produção; e (iii) os custos de tratamento nas unidades de processamento 

de gás natural. EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. Comparações de Preços de Gás Natural: 

Brasil e Países Selecionados. abr/2019. p.10 Disponível em: https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes- 

dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-369/INFORME%20- 

%20Compara%C3%A7%C3%B5es%20de%20Pre%C3%A7os%20de%20G%C3%A1s%20Natural.pdf. 

Acesso 24 de out. 2020. 

https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-369/INFORME%20-%20Compara%C3%A7%C3%B5es%20de%20Pre%C3%A7os%20de%20G%C3%A1s%20Natural.pdf
https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-369/INFORME%20-%20Compara%C3%A7%C3%B5es%20de%20Pre%C3%A7os%20de%20G%C3%A1s%20Natural.pdf
https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-369/INFORME%20-%20Compara%C3%A7%C3%B5es%20de%20Pre%C3%A7os%20de%20G%C3%A1s%20Natural.pdf
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malha de transporte; (ii) 13% é relativo ao preço do transporte; (iii) 17% é relativo à 

distribuição; e (iv) 24% corresponde a tributos e outras obrigações229. 

Ato contínuo, o referido estudo apontou que os preços cobrados dos consumidores 

finais do segmento industrial no Brasil são mais altos do que em diversos países europeus 

e que isso pode ser devido ao grau de maturidade da indústria. Argumenta-se que a 

maturidade da indústria europeia acarreta em menores parcelas de transporte, distribuição 

e tributos, além disso suas infraestruturas de transporte e distribuição têm menores custos, 

além estarem, em grande parte, amortizadas.230 

Diante do exposto, releva-se as diretrizes para a implementação do novo mercado 

de gás pelas resoluções nº 10 e 16 do CNPE, assim como a proposta de marco regulatório 

para o setor, ainda em tramitação no Congresso Nacional, uma vez que ambas teriam o 

intuito de trazer maior segurança jurídica, adequação regulatória, transparência, atração 

de investimentos para esse mercado. 

Por adequação regulatória, ressalta-se a recomendação da Organização para 

cooperação e desenvolvimento econômico (OCDE), na medida em que ela define os 

objetivos da boa regulação, quais sejam: (a) resolver problemas e alcançar metas 

definidas, não obstante a eficácia dos mesmos; (b) fundamentar-se em evidências e ser 

proporcional ao problema identificado; (c) ter base legal sólida; (d) produzir benefícios 

que justifiquem os custos; (e) minimizar custos administrativos; (f) ser clara e 

compreensível ao regulados e usuários; (g) ser elaborada com transparência, com 

intermédio de procedimentos adequados para manifestação efetiva e tempestiva de atores 

e grupos interessados231 

Em relação ao mercado de gás natural, a nota técnica sobre boas práticas 

regulatórias nesse segmento denota que a agenda regulatória deve endereçar alguns 

pontos, quais sejam : (a) a separação entre comercialização e distribuição de gás natural, 

com transparência total quanto aos valores repassados às tarifas dos consumidores 232; (b) 

harmonização da regulação que trata dos consumidores livre, autoprodutores e 

 
229 Id. 

230 Id. 

231 ANP. Minuta do manual de boas práticas regulatórias. Comitê de monitoramento de abertura do 

mercado de gás natural. Junho de 2020. Disponível em: 

http://www.anp.gov.br/arquivos/cap/2020/cap12/cp12-minuta-manual-boas-praticas-regulatorias.pdf. 

Acesso em 20 de out. De 2020 
232 O intuito de ações nesse sentido seria de possibilitar que um consumidor tenha possibilidade de comprar 

molécula de gás de um comercializador e adquirir o serviço de distribuição da distribuidora estadual. Para 

tanto, é imprescindível a segregação do preço da molécula da tarifa de transporte e distribuição. Dito de 

outro modo, um consumidor que exerce a prerrogativa de se tornar livre passa a adquirir a molécula de um 

comercializador/produtor (deixando de pagar tal custo à distribuidora) e segue pagando a tarifa de 

distribuição e transporte para a distribuidora estadual. Ibid. p. 39-40 

http://www.anp.gov.br/arquivos/cap/2020/cap12/cp12-minuta-manual-boas-praticas-regulatorias.pdf
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autoimportadores; (c) transparência e participação dos agentes de mercado nas chamadas 

públicas para aquisição de gás natural pelas distribuidoras estaduais; (d) adoção de uma 

regulação por incentivos para definição das margens de distribuição; (e) estrutura tarifária 

que aloque de forma eficiente a receita requerida aos usuários, evitando subsídios 

cruzados entre os consumidores.233 

Para fins de separação da comercialização e distribuição, a referida nota técnica 

denota que a segregação do preço da molécula de gás da tarifa de transporte e distribuição 

é fundamental para garantir autonomia ao consumidor, de modo que ele possa comprar a 

molécula de um comercializador e adquirir o serviço da distribuidora estadual. Dito de 

outra forma, possibilita-se ao consumidor, a liberdade de adquirir diretamente a molécula 

de um comercializador ou produtor, ao invés de pagar tal custo a distribuidora, e seguir 

pagando somente a tarifa de transporte e distribuição a distribuidora estadual, o que 

garantirá maior transparência na formação das tarifas234235. 

A uniformização e harmonização do consumidor livre, autoprodutor e 

autoimportador teria o intuito de garantir a possibilidade de os consumidores contratarem 

a molécula de gás natural livremente, garantindo maior viabilidade econômica aos seus 

investimentos. Ao partir do pressuposto de que o insumo energético é fundamental para 

seus investimentos, estima-se que haveria maiores oportunidades dos consumidores livres 

ampliarem os investimentos e expandirem suas atividades236. Para tanto, a regulação deve 

atentar também a transparência, no que tange os valores repassados às tarifas dos 

consumidores. 

Sob a ótica norte americana, alterações regulatórias nesse setor foram acompanhas 

por transparência e acesso à informação, a exemplo da publicidade quanto a preços e 

tarifas, capacidade de gasotudos e de outras infraestruturas. Argumenta-se que lá a 

informação é fundamental para o avanço da regulação da distribuição de gás natural, uma 

vez que garante legitimidade aos atos regulatórios e a possibilidade de atores do mercado 

participarem de consultas e audiências públicas. Para tanto, releva-se a atuação da 

Federal Energy Regulatory Comission (FERC), na medida em que fiscaliza e garante a 

conformidade com regras, tarifas, regulações e normativas, além de estabeler estudos 

 
 

233Id. 

234 Id. 

235 Em países desenvolvidos, a reestruturação dos setores de energia caminhou para um ambiente de livre 

mercado, no qual todos os consumidores são livres para escolhe o comercializador da molécula de gás 
natural, sem que o negócio da distribuidora seja inabilizado, a exemplo do que ocorre no EUA e na Europa. 

Na verdade, argumenta-se que a distribuidora deixa de absorver o risco da comercialização da molécula, 

manifestando-se como uma empresa focada na operação e manutenção da malha de gás natural. Ibid. p. 45 
236 Id. 
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sobre esse mercado e agir para detectar e investigar violações, implementando medidas 

punitivas quando necessário237. 

Nacionalmente, a ANP tem atuado no sentido de dar publicidade transparência e 

legitimidade às suas ações de aperfeiçoamento a regulação do setor. Para tanto, ela lançou 

diversas consultas públicas, dentre as quais a Consulta Pública 16/2020, sobre o exercício 

da atividade de produção de derivados de petróleo e gás natural; a Consulta Pública 

18/2020, sobre critérios de independência e autonomia dos transportadores de gás e, 

ainda, a Consulta Pública 12/2020, sobre a minuta do Manual de Boas Práticas 

Regulatórias, cujo objetivo é a “Harmonização das Regulações Estaduais e Federal” do 

programa novo mercado de gás 

 
4.2 Competência regulatória do setor de gás natural, o papel do novo marco 

regulatório e suas possíveis antinomias 

 

 

Quanto a competência regulatória, quase toda a cadeia é de responsabilidade da 

União, incluindo-se a exploração e produção, importação, expostação, o transporte por 

gasodutos e a movimentação por modais rodoviários e aquaviários. Conforme o art. 177 

da CRFB de 1988, as referidas atividades constituem monopólio do referido ente 

federativo, sendo possível a contratação de empresas estatais ou privadas para seu 

exercício. Do ponto de vista infralegal, ressaltam-se as leis 9.478 – lei do petróleo – e a 

lei 11.909 – lei do gás – uma vez elas dispõem sobre os órgãos administrativos 

competentes pela contratação e autorização das referidas atividades do setor de óleo e gás. 

Já em relação a competência regulatória estadual, denota-se o art. 25 parágrafo 2º da 

CRFB de 1998, tendo em vista que dispõe sobre a competência dos Estados para explorar 

diretamente ou mediante concessão os serviços de gás canalizado, na forma da lei, assim, 

eles regulam as atividades de distribuidoras de gás canalizado e consumidores livres238. 

Por sua vez, o exercício das atividades e acesso as infraestruturas do setor de gás 

natural, até 2009, eram determinadas pela lei do petróleo, de modo que sua disposição 

carecia de diretrizes específicas, que relevassem o fato de os elos de transporte e 

distribuição se comportarem como monopólios naturais. Com a edição da lei do gás, em 

2009, regulou-se mais especificadamente o transporte nesse setor, além disso, o regime 

 

237 DELGADO, Fernanda de Jesus. BORGES, Heloisa Esteves. Supervisão e Transparência: Lições da 

experiência norte-americana para o setor de gás natural brasileiro. EPBR. 07 de jan de 2021. Disponível 
em https://epbr.com.br/supervisao-e-transparencia-licoes-da-experiencia-norte-americana-para-o-setor-de- 
gas-natural-brasileiro/. Acesso em 15 de jan. De 2021 
238 ANP. Minuta do manual de boas práticas regulatórias. Op Cit. p. 39-40. 
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geral de outorgas para novos gasodutos de transporte passou a ser o de concessão, 

precedida de licitação239. 

Nesse sentido, a lei 11.909 de 2009 e o seu decreto regulamentador de nº 7382 

(modificado pelo decreto nº 9.616 de 2018) alteraram a classificação de gasodutos de 

transferência e transporte, na medida em que sua não diz mais respeito ao seu percurso ou 

uso, outrossim a sua origem e destino. O referido decreto dispõe que: 

Art. 2º (...) 

XIX - Gasoduto de Escoamento da Produção: dutos integrantes das instalações 
de produção, destinados à movimentação de gás natural desde os poços 
produtores até instalações de processamento e tratamento ou unidades de 

liquefação; 

XXI - Gasoduto de Transferência: duto destinado à movimentação de gás 

natural, considerado de interesse específico e exclusivo de seu proprietário, 

iniciando e terminando em suas próprias instalações de produção, coleta, 
transferência, estocagem e processamento de gás natural; 

XXII - Gasoduto de Transporte: gasoduto que realize movimentação de gás 

natural desde instalações de tratamento ou processamento, de estocagem ou 

outros gasodutos de transporte até instalações de estocagem, outros gasodutos 

de transporte e pontos de entrega a concessionários estaduais de distribuição 

de gás natural, ressalvados os casos previstos nos incisos XIX e XXI, incluindo 

estações de compressão, de medição, de redução de pressão e pontos de 
entrega, respeitando-se o disposto no § 2º do art. 25 da Constituição; 

 

 
 

Outro ponto relevante da lei 11.909 de 2009, refere-se ao fato de consumidor livre, 

autoprodutor ou autoimportador que prescindem da atuação de distribuidora estaduais e, 

por isso, lhes é permitido construir e implantar, diretamente, instalações e dutos para seu 

uso específico. Para fins de caracterização, a lei define o autoprodutor como agente 

explorador e produtor de gás natural que faz uso de parte ou a totalidade de sua produção 

como matéria prima ou combustível em suas instalações industriais. Por sua vez, o 

autoimportador é aquele que é autorizado para importar gás natural e utiliza parte ou a 

totalidade do seu produto como matéria prima ou combustível em instalações industriais. 

Por fim, o consumidor livre seria aquele que tem a opção de adquirir gás natural de 

qualquer agente importador ou produtor. 

 

 

 

 

239“O regime autorizativo, outrora vigente a todos os gasodutos nos termos da Lei do Petróleo, ficou 

restrito: (i) aos gasodutos de transporte que envolvam acordos internacionais, conforme definidos pelo 

Ministério de Minas e Energia, bem como suas ampliações; (ii) aos gasodutos existentes em 5 de março de 

2009 (data de publicação da Lei no Diário Oficial da União), bem como suas ampliações; (iii) aos gasodutos 

que, em 5 de março de 2009, já estivessem autorizados pela ANP, mas ainda não tivessem sido construídos; 

(iv) aos gasodutos que, em 5 de março de 2009, não estivessem autorizados pela”. ANP, mas que já tivessem 

iniciado seu processo de licenciamento ambiental. Id. 
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Com a possível aprovação do PL 6.407 de 2017, agora denominado PL 4.476 de 

2020, surgem indagações sobre possíveis conflitos normativos. O primeiro deles estaria 

no não reconhecimento da competência regulatória e fiscalizatória estadual na 

distribuição e da comercialização dos serviços locais de gás canalizado, conforme 

argumentação da ABAR. A referida instituição reitera que a indústria de gás canalizado 

tem regime regulatório misto, na medida em que, na forma do 177 da CRFB88, a União 

tem monopólio sobre a exploração, importação e transporte de gás natural, ao passo que, 

sob a ótica do art. 25 parágrafo segundo, é de competência estadual privativa a exploração 

dos serviços locais de gás canalizado, de tal modo que os Estados regulam tal atividade 

com o intuito de garantir a continuidade do abastecimento, a qualidade da prestação dos 

serviços, pela modicidade tarifária, pela expansão e segurança do sistema de distribuição, 

além do desenvolvimento não discriminatório do mercado.240 

A ABAR argumenta que o projeto de lei parte da premissa de que a 

comercialização de gás canalizado ao cliente final seria de competência federal, 

principalmente no que tange a classificação dos gasodutos de transporte e o conceito de 

comercialização de gás natural. Ato contínuo, a referida instituição argumenta que o 

conceito relativo aos gasodutos é genérico, o que dá margem a ligações diretas ou em 

paralelo ao medidor das concessionárias, argumenta-se que a implementação dessa 

terminologia poderia levar a queda de investimento na expansão da infraestrutura de 

distribuição de gás canalizado, maiores preços de tarifas e insegurança jurídica quanto 

aos contratos de concessão. 241 

Assim, a referida nota da ABAR propõe algumas retificações para o projeto de lei 

em trâmite no congresso, a saber: (a) supressão da terminologia comercialização do art. 

1º, visto que sua competência é estadual; (b) manutenção do conceito de comercialização 

de gás natural estabelecido na atual lei do gás no art. 2º, VII; (c) manutenção do conceito 

de gasoduto de transporte previsto na atual lei do gás, tendo em vista sua conceituação 

pela função e essência; (d) supressão do inciso VI do artigo 7º, na medida em que 

desvirtua a finalidade do gasoduto de transporte, classificando-se conforme suas 

características físicas e não pela função242. 

 

 

240 ABAR. Nota da Associação Brasileira das Agências Reguladoras -ABAR O PL do Gás promoverá o 

desenvolvimento do Novo Mercado de Gás ou a desarmonização das competências estaduais e federais? 

2020. Disponível em https://static.poder360.com.br/2020/10/CARTA-CTGAS.pdf Acesso em 06 de nov. 

De 2020 
241 Id. 

242 Id. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS – Prognóstico e perspectivas para o onshore 

 
Diante de todo exposto, deve-se ter em mente que, hoje, o gás natural deve ser 

tratado como um insumo enérgetico capaz de atrair investimentos, gerar empregos, renda, 

e participações governamentais e não somente um subproduto da produção petróleo. 

Nesse sentido, a inclusão dos recursos não convencionais – em especial do shale gas - na 

matriz energética brasileira se faz fundamental para revitalização das atividades em 

relevantes bacias sedimentares brasileiras, vista a maturidade da produção de gás natural 

convencional nas mesmas. 

Desse modo, deve-se atuar para que os recursos sejam transformados em reservas 

e se tenha melhor conhecimento do potencial geológico e exploratório nacional, atraindo 

investimentos e novos atores econômicos para o ambiente onshore. Nesse ponto, a 

atuaçao do subcomitê de petróleo e gás onshore do REATE se mostra fundamental, na 

medida em que visa desenvolver estudos sobre o potencial técnico, econômico e de 

mercado das bacias sedimentares brasileiras, de modo a facilitar a entrada de empresas 

nesse ambiente. Principalmente, quando se tem em mente o fato de estudos iniciais para 

avaliação de áreas com recursos convencionais e não convencionais exigirem 

frequentemente quantidades significativas de capital e disponibilidade de mão de obra 

especializada acima da capacidade orçamentária de empresas de pequeno e médio porte. 

Não só isso, modificações regulatórias também foram necessárias para a indústria 

de óleo e gás onshore, tendo em vista o contexto de abertura do setor pós EC nº 09 de 95. 

A exemplo, nos anos de 2005 e 2006, organizaram-se rodadas de licitações com a oferta 

de campos com acumulações marginais de petróleo, com o intuito de incentivar a entrada 

de novos atores. Nesse esteio competitivo, editou-se a lei 12.351 de 2010 que determinou 

em art. 65 a obrigação de o poder executivo regulamentar políticas e medidas para 

aumentar a participação de empresas de pequeno e médio porte. Ato contínuo, o CNPE 

editou a Resolução nº 01 de 2013, criando medidas específicas para aumentar a 

participação dessas empresas e determinar que a ANP realizasse rodadas de licitações 

anuais com áreas de interesse para esse segmento da indústria. 

Em 2015, com 13ª rodada de licitações, houve oferta de blocos exploratórios em 

bacias maduras e de campos marginais, nos quais os bônus de assinatura e programa de 

trabalho iniciais para áreas marginais foram definidos em patamares mínimos, com 5% 

de royalties e a retirada de obrigação de conteúdo local. Já em 2017, o CNPE editou a 

Resolução nº 17 de 2017 do CNPE, estabelecendo a política de exploração de produção 
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de petróleo e gás natural, com o intuito de definir as diretrizes, orientar o planejamento e 

realização das licitações. 

Nesse contexto, colocou-se como mister a maximização da recuperação de 

recursos, a garantia de maior fator de recuperação, melhor quantificação do potencial 

petrolífero, intensificação das atividades exploratórias e inaugurou-se o modelo de oferta 

permanente, que consiste na oferta de blocos exploratórios e áreas com acumulações 

marginais localizados em quaisquer bacias terrestres ou marítimas, com exceção de áreas 

no pré-sal, outras tidas como estratégicas ou localizadas na plataforma continental além 

das 200 milhas náuticas. 

Ainda assim, por mais que esses incentivos tenham contribuído para tornar o 

segmento onshore de petróleo e gás natural mais atrativo para empresas, a exploração e 

produção de gás natural não convencional onshore possui falhas de mercado a serem 

enfrentadas, uma específica – a assimetria de informação quanto a utilização da técnica 

de fraturamento hidráulico - e outra geral - o abuso de posição dominante da Petrobras, 

que afeta o segmento de gás natural terrestre como um todo. 

Para tanto, ações governamentais foram implementadas, a exemplo do REATE, 

da oferta permanente e do novo mercado de gás, para fins de adequar setorialmente o 

mercado de gás natural terrestre e garantir pluralidade de atores nesse ambiente. 

Instituições como o MME, ANP, CNPE, CADE e EPE atuaram e atuam para mitigar e 

conter os efeitos das referidas falhas, adequando o panorama regulatório tanto do ponto 

de vista econômico, ambiental e concorrencial, de modo a reduzir custos, incentivar a 

entrada de novos atores nesse setor e garantir preços mais competitivos para esse insumo. 

Numa perspectiva de performance econômica, a atuação institucional gera 

relevantes efeitos sobre os custos de troca e de produção, de modo a determinar, em 

conjunto com a tecnologia empregada, os custos de transação e transformação de 

atividades econômicas, afetando a competitividade do produto final. Por conta disso, 

argumenta-se que os mecanismos de coordenação econômica feitos pelas referidas 

instituições têm afetado positivamente as escolhas e preferências de atores econômicos 

da indústria de óleo e gás terrestre, principalmente diante dos custos impostos pela 

judicialização dos contratos das 12ª rodadas de licitações. 

Conforme já se colocou, a atuação do MP e as decisões de primeira instância no 

Judiciário nas ACP’s analisadas impuseram custos desproporcionais e desarrazoados aos 

agentes de mercado que pretenderam explorar e produzir recursos não convencionais, 

como o shale gas. A judicialização dos contratos das 12ª rodadas de licitação e a 

exacerbação dos potenciais impactos ambientais decorrentes da utilização da técnica de 
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fraturamento hidráulico levaram a aplicação do princípio da precaução e, por conseguinte, 

a suspensão dos efeitos dos contratos. 

Diante disso, tais custos tiveram de ser internalizados principalmente pelo Estado, 

o que incentivou a implementação de incentivos e ações governamentais, tanto para a 

desmistificação da referida atividade como para fomentar atores econômicos a realizá-la. 

Nesse cenário, a implementação do projeto piloto poço transparente se mostra 

fundamental para corrigir a assimetria de informação existente quanto a técnica de 

fraturamento hidráulico para exploração e produção de recursos não convencionais, de 

modo a convencer instituições e atores sociais da prudência dos investimentos em tais 

atividades. 

Desse modo, não há razoabilidade e proporcionalidade em defender a suspensão 

dos contratos da 12ª rodade de licitação quanto a exploração de recursos não 

convencionais, visto que esse instrumento contratual deve ser interpretado como meio 

regulatório para fins de aplicação do princípio da precaução, uma vez dispõe uma série 

de obrigações de segurança operacional e ambiental para os concessionários. Para além 

disso, as disposições da resolução 21 de 2014 ANP especificam obrigações específicas 

para gestão de água, controle de efluentes e metodologias para acompanhamento e gestão 

da geração de sismos. 

Os potenciais impactos ambientais apontados nas ações civis públicas não devem 

ser interpretados como óbices para a implementação dos referidos projetos, visto que 

existem metodologias para gestão e mitigação dos mesmos. Ainda assim, deve-se 

ponderar que, por vezes, os estudos geológicos das bacias podem se mostrar 

desanimaradores aos projetos, vista a potencial proximidade de corpos de água ou até 

mesmo a existência fraturas preexistentes, nesse sentido, a resolução 21 dispõe a vedação 

das atividades. 

Dessa forma, denota-se que a ANP não deixou de mostrar preocupação com os 

potenciais danos ambientais decorrentes da implementação da técnica de fraturamento 

hidráulico. Contudo, a interpretação de que a mera possibilidade de ocorrência dos 

mesmos é capaz de justificar a proibição na atividade pela suspensão dos contratos 

licitados e assinados não deve imperar, assim, deve-se ter, por certo, que a implementação 

de atividades econômicas não ocorre em um ambiente de riscos zero. Desse modo, caberá 

ao concessionário cientes dos riscos e seguindo as diretrizes de precaução – 

condicionantes de segurança ambiental e operacional - expedidas pelos órgãos 

competentes definir se vale a pena ou não prosseguir com as atividades. 

Diante do exposto, deve-se atuar para que ocorra a desmistificação da exploração 
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e produção de recursos não convencionais. Assim, a continuidade dos contratos de 

licitação da 12ª rodada quanto a sua fase exploratória se mostra fundamental e, por isso, 

o Judiciário deve tomar uma postura deferente em relação a ANP e órgãos ambientais 

competentes, no que tange tanto a mensuração e mitigação dos riscos como aos estudos 

ambientais e geológicos, passíveis de pacificarem as incertezas científicas aplicáveis. 

Sob o aspecto concorrencial, a concentração de mercado tanto na oferta quanto na 

demanda de gás natural onshore nas mãos da Petrobras é evidente, por conta disso a 

assinatura de termo de cessação de conduta com o CADE e a implementação do plano de 

desinvestimento da referida empresa deram novas perspectivas a esse mercado. Com a 

venda de relevantes ativos terrestres, e referida empresa pretende alcançar maior 

alavancagem financeira e concentrar seus esforços no segmento offshore, o que traz 

melhores perspectivas de escala e investimentos para outros atores, em geral, de pequeno 

e médio porte. 

Ainda assim, há embate jurídico quanto ao procedimento para a alienação desses 

ativos, alguns argumentam que tal venda de ativos não seria diferente de uma 

desestatização e, por conta disso, o aval do congresso e o rito licitatório seriam 

imprescindíveis. 

Por outro lado, defende-se que tal ação seria um processo de desinvestimentos, na 

medida em que não há readequação da atuação do Estado na economia, apenas a gestão 

de ativos de uma empresa que atua em regime privado e pretende recolher maior receita 

frente a uma crise econômico financeira e centrar seus esforços dentro do ambiente 

offshore, tido como core business da sua atuação. 

Desse modo, a última interpretação deve vigorar, visto que se coaduna com os 

princípios da boa administração e o procedimento de desinvestimento é tão rigoroso 

quanto o licitatório, além disso, há de relevar a implementação do TCC firmado com o 

CADE e a necessidade de se implementar um mercado competitivo frente a quebra do 

monopólio estatal pela emenda constitucional nº 09 de 95, assim, a venda de ativos 

terrestres da Petrobras se faz fundamental para permitir a entrada e manutenção de uma 

pluralidade de atores nesse setor. 

Do ponto de vista do mercado, a venda de ativos terrestres da Petrobras traz uma 

perspectiva positiva para produtores independentes e empresas de pequeno e médio porte 

no setor de óleo e gás, visto que tal ação poderá permitir a alavancagem econômico 

financeira das mesmas, maior autonomia da referida empresa, além de possível expansão 

da produção. Ainda assim, o acesso não discriminatório a infraestruturas (gasodutos e 

UPGN’s) e a transparência na formação dos preços para tanto permanecem como desafios 
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a serem enfrentados, vista a concentração desses ativos nas mãos da Petrobras e os 

mesmos têm sido trabalhados no âmbito no novo mercado de gás e do novo marco 

regulatório para o setor de gás natural 

Diante de todo o exposto, não há como se negar o potencial econômica e social 

que a exploração e produção de recursos não convencionais pode gerar, principalmente, 

quando se coloca em voga o ambiente terrestre. A possibilidade de um maior acesso a 

molécula de gás natural, poderá tornar esse insumo mais competitivo nacionalmente para 

fins de segurança e autossuficiência energética, o que se mostra fundamental para o 

fomento do setor industrial e de geração de energia termoelétrica e, por conseguinte, a 

geração de emprego e renda para regiões do interior do País. 

Nesse sentido, a regulação deve se mostrar proporcional e razoável, de modo a 

evitar a consolidação de excessivos custos, estes capazes de mitigar a atuação da livre 

iniciativa e impossibilitar a consecução de atividades econômicas capazes de trazer 

benefícios sociais. Por fim, o momento atual de abertura do mercado de gás em conjunto 

com incentivos regulatórios e concorrenciais expostos demonstra que o potencial desse 

insumo não pode ser olvidado. Desse modo, há urgência para que seja formado um 

consenso para o real aproveitamento do potencial geológico nacional e os recursos não 

convencionais sejam incluídos na matriz energética brasileira. 

. Nesse sentido, a conclusão do presente trabalho é que instituições – CNPE, 

CADE, ANP e EPE - têm atuado para reduzir custos e garantir incentivos a atores de 

mercado, assim, o Judiciário e o MP deve ter um melhor diálogo para com tais órgãos e 

entender a instrumentalidade do contrato de concessão como meio regulatório, 

principalmente no tange a exploração e produção não convencional, pois, por mais que 

não estejamos num ambiente de riscos zero, não podemos incorrer em custos de 

oportunidade e renunciar benefícios sociais que não serão alcançáveis num futuro 

próximo. 



10
0 

 

 

REFERÊNCIAS 

 
ABAR. Nota da Associação Brasileira das Agências Reguladoras -ABAR O PL do 

Gás promoverá o desenvolvimento do Novo Mercado de Gás ou a desarmonização 

das competências estaduais e federais? 2020. Disponível em 

https://static.poder360.com.br/2020/10/CARTA-CTGAS.pdf. Acesso em 06 de nov. De 

2020 

ANP. Minuta do manual de boas práticas regulatórias. Comitê de monitoramento de 

abertura do mercado de gás natural. Junho de 2020. Disponível em: 

http://www.anp.gov.br/arquivos/cap/2020/cap12/cp12-minuta-manual-boas-praticas- 

regulatorias.pdf. Acesso em 20 de out. De 2020 P. 23-25 

 

ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 13 ª Ed., rev. E atual. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris. 2011 

 

ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências reguladoras e a evolução do direito 

administrativo econômico. Rio de Janeiro: Forense, 2013. 

 

ARAGÃO, Alexandre Santos de. O princípio da eficiência. In Revista de Direito 

Administrativo, Rio de Janeiro, v. 237, 2004. 

 

BALERONI, Marina Rodrigues Cyrino. Autorregulação como opção regulatória no 

compartilhamento de infraestruturas essenciais no setor de GNL no Brasil. 

Dissertação de mestrado. Escola de direito do rio de janeiro da Fundação Getúlio Vargas. 

2019 

 

BANCO MUNDIAL. Avaliação de Linha de Base das Propostas de Revisão do 

Licenciamento Ambiental Federal no Brasil: uma contribuição para o debate. 2016. 

 

BLATTLER, Stephanie. A regulação diante de incertezas científicas: um estudo sobre 

a possibilidade de exploração e produção de shale gas no Brasil / Stephanie Blattler. – 

2017. 

 

BECK, Ulrich. Sociedade de risco: Rumo a uma outra modernidade. 2ª Ed. São Paulo: 

Editora 34, 2011. 

 

BIM, Eduardo Fortunato. Licenciamento Ambiental. Rio de Janeiro. Lumen Juris, 2014. 

 

BINENBOJM, Gustavo. Poder de polícia, ordenação e regulação. Belo Horizonte: 

Fórum, 2016. 

 

BRASIL. Tribunal de Contas da União. Processo 013056/2016-6. Acórdão 442 de 2017. 

Ministro relator José Múcio Monteiro. 15 de março de 2017. 

 
BRASIL.Tribunal de Conta da União.. Processo TC 034.057/2017-0. ACÓRDÃO N° 

2270/2020. M inistro relator Aroldo Cedraz. Brasília, DF, 27 ago. 2020. Disponível em 

https://legis.senado.leg.br/sdleg- 

getter/documento?dm=8906297&ts=1607647852906&disposition=inline. Acesso 10 de 

dez. de 2020 

https://static.poder360.com.br/2020/10/CARTA-CTGAS.pdf
http://www.anp.gov.br/arquivos/cap/2020/cap12/cp12-minuta-manual-boas-praticas-


10
1 

 

 

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Agravo de Instrumento na Ação 

Cívil Pública de nº 5015479-08.2014.404.0000. Quarta turma. Ministro relator Cândido 

Alfredo Silva Leal Júnior. 10 de julho de 2014. 

 

BRASIl. Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Apelação Cível na ACP nº 0800366- 

79.2016.4.05.8500. Ministro relator Rubens de Mendonça Canuto Neto. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Cautelar nº 2.812/RN. Autor: Ministério 

Público do Estado do Rio Grande do Norte. Réu: Município de Natal. Relator Min. Luís 

Roberto Barroso. Brasília, DF, 27 fev. 2014. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 1.642. Ministro relator Eros Grau. Brasília, 

DF. 03 de abril de 2008 

 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 5.624. Ministro relator Ricardo Lewandowki. 

Voto do Ministro Luis Roberto Barroso. Brasilia, DF. Junho de 2019. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 627.189/SP. Recte. 

Eletropaulo Metropolitana - Eletricidade de São Paulo S/A. Recdo. Sociedade Amigos do 

Bairro City Boaçava e outro(a/s). Relator Min. Dias Toffoli, Brasília, DF. 

 

CAMILO JUNIOR, Ruy Pereira. Direito societário e regulação econômica. Barueri, 

SP: Manole, 2018. 

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 24ª Edição. 

Editora Atlas S.A. 2011 

CHAMBRIARD, Magda. A visão das independentes sobre o momento atual, 

impactos do Covid-19, perspectivas do futuro e eventuais necessidades de suporte 

governamental. Caderno Opinião. FGV Energia. Junho de 2020. 

CHAMBRIARD, Magda. CUNHA, Paulo. O desenho do novo mercado de gás e 

termoeletricidade. FGV Energia. Caderno Opinião.Julho de 2020. 

CHAMBRIARD, Magda. E o novo mercado de gás. Energia hoje. 2020. Disponível em 

https://energiahoje.editorabrasilenergia.com.br/e-o-novo-mercado-de-gas/. Acesso em 

04 de dez. de 2020 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. Gás natural em terra: uma agenda 

para o desenvolvimento e modernização do setor. Brasília: CNI, 2015. 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. Reestruturação do setor de gás 

natural: uma agenda regulatória. Brasilia. 2016 

COOLEY, Heather; DONNELLY, Kristina. Hydraulic Fracturing and Water 

Resources: Separating the Frack from the Fiction. Relatório do Pacific Institute, junho 

de 2012. Disponível em: https://pacinst.org/publication/hydraulic-fracturing-and-water- 

resources-separating-the-frack-from-the-fiction/. Acesso em 12 de out. 2020. p. 15. 

DELGADO, Fernanda. BORGES, Heloisa Esteves. Supervisão e Transparência: Lições 

da experiência norte-americana para o setor de gás natural brasileiro. EPBR. 07 de jan de 

2021. Disponível em https://epbr.com.br/supervisao-e-transparencia-licoes-da- 

experiencia-norte-americana-para-o-setor-de-gas-natural-brasileiro/. Acesso em 15 de 

jan. de 2021 

https://epbr.com.br/supervisao-e-transparencia-licoes-da-experiencia-norte-americana-para-o-setor-de-gas-natural-brasileiro/
https://epbr.com.br/supervisao-e-transparencia-licoes-da-experiencia-norte-americana-para-o-setor-de-gas-natural-brasileiro/


10
2 

 

 

DELGADO, Fernanda. FEBRARO, Julia. O Programa REATE e a desmistificação do 

faturamento hidráulico no Brasil. Caderno Opinião. FGV Energia. Janeiro de 2018. 

DELGADO, Fernanda. Projeto poço transparente: teses para reservatórios de baixa 

permeabilidade – gerando conhecimento via avaliação ambiental prévia estratégica. 

Caderno Opinião. FGV Energia. Outubro de 2018 

DELGADO, Fernanda. SANTOS, Thauan. ERTHAL, Adriana Abdenur. Covid-Brasil e 

as perspectivas da política internacional pós pandemia. Maio de 2020. FGV Energia. 

Caderno Opinião. 

DELGADO, Fernanda. SOUZA, Antonio. GAUTO, Marcelo. A aprovação do PL do 

gás, mas ... qual gás? FGV ENERGIA. Novembro 2020. 

DINIZ, Erick Sobral. DANTAS, Larissa. Senso de urgências no acesso de 

infraestruturas de gás. EPBR. 2020. Disponível em https://epbr.com.br/senso-de- 

urgencia-necessarios-nos-acessos-para-infraestruturas-de-gas-por-larissa-dantas-e-erick- 

diniz/. Acesso em 19 de jan. de 2021. 

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. Comparações de Preços de Gás Natural: 

Brasil e Países Selecionados. abr/2019. p.10 Disponível em: 

https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados- 

abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-369/INFORME%20- 

%20Compara%C3%A7%C3%B5es%20de%20Pre%C3%A7os%20de%20G%C3%A1s 

%20Natural.pdf 

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. Plano decenal de expansão de energia 

2030. Disponível em: https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados- 

abertos/publicacoes/plano-decenal-de-expansao-de-energia-2030. Acesso em 20 de dez. 

2020 

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. Potencial Onshore de gás e óleo. FIRJAN. 

Lançamento do ambiente onshores de petróleo e gás no Brasil 2018. Disponível em 

http://epe.gov.br/sites-pt/sala-de- 

imprensa/noticias/Documents/EPE_Jos%C3%A9%20Mauro_Firjan_26jun.pdf. Acesso 

em 07 de junho de 2020 

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. Zoneamento Nacional de Recursos de 

Óleo e Gás. Ciclo 2011-2013. Brasília: MME/EPE, 2012, 440 p. 

ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION (EIA). Natural Gas Pipelines. 

Disponível: https://www.eia.gov/energyexplained/index. 

php?page=natural_gas_pipelines. 2018 

EUROPEAN COMISSION DIRECTORATE GENERAL ON ENVIRONMENT (2012). 

Support to the identification of potential risks for the environment and human 

health arising from hydrocarbons operations involving hydraulic fracturing in 

Europe. Disponível em: http://ec.europa.eu/ 

environment/integration/energy/pdf/fracking%20study.pdf. 

FGV ENERGIA. O Shale Gas a espreita no Brasil: desmistificando a exploração de 

recursos de baixa permeabilidade. Fevereiro de 2019. Nº 09. Cadernos FGV Energia. 

FIDALGO, Carolina Barros. O Estado empresário: das sociedades estatais às 

sociedades privadas com participação minoritária do Estado. São Paulo: Almedina, 2017. 

https://epbr.com.br/senso-de-urgencia-necessarios-nos-acessos-para-infraestruturas-de-gas-por-larissa-dantas-e-erick-diniz/
https://epbr.com.br/senso-de-urgencia-necessarios-nos-acessos-para-infraestruturas-de-gas-por-larissa-dantas-e-erick-diniz/
https://epbr.com.br/senso-de-urgencia-necessarios-nos-acessos-para-infraestruturas-de-gas-por-larissa-dantas-e-erick-diniz/
https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-369/INFORME%20-%20Compara%C3%A7%C3%B5es%20de%20Pre%C3%A7os%20de%20G%C3%A1s%20Natural.pdf
https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-369/INFORME%20-%20Compara%C3%A7%C3%B5es%20de%20Pre%C3%A7os%20de%20G%C3%A1s%20Natural.pdf
https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-369/INFORME%20-%20Compara%C3%A7%C3%B5es%20de%20Pre%C3%A7os%20de%20G%C3%A1s%20Natural.pdf
https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-369/INFORME%20-%20Compara%C3%A7%C3%B5es%20de%20Pre%C3%A7os%20de%20G%C3%A1s%20Natural.pdf
http://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-
http://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-
http://epe.gov.br/sites-pt/sala-de-imprensa/noticias/Documents/EPE_Jos%C3%A9%20Mauro_Firjan_26jun.pdf
http://epe.gov.br/sites-pt/sala-de-imprensa/noticias/Documents/EPE_Jos%C3%A9%20Mauro_Firjan_26jun.pdf
http://www.eia.gov/energyexplained/index
http://ec.europa.eu/


10
3 

 

 

FIRJAN. Ambiente Onshore de Petróleo e Gás no Brasil 2018. Muito Além do Pré- 

Sal: Brasil precisa criar indústria do Petróleo. Elaborado pela ANP. 2018. 

 

FIRJAN. Onshore 2017. Planejamento do Sistema FIRJAN. Rio de Janeiro. 2017. 

 

FRAGA, Júlia Massadas Romeiro. Precaução e direcionamento de condutas sob 

incerteza científica. Dissertação em direito. FGV Direito Rio. 2019. 
 

GOMES, Ieda. As perspectivas para o gás natural no Brasil em 2021. Brasil Energia. 

09 de jan. De 2021. Disponível em https://editorabrasilenergia.com.br/as-perspectivas- 

para-o-gas-natural-no-brasil-em-2021/. Acesso em 15 de jan. De 2021. 

 

GERENT, Juliana. Internalização as externalidade negativas ambientais – uma breve 

análise da relação jurídico econômica. Revista de Direito Ambiental nº 44, ano 11, 

out./dez. 2006 

 

GONÇALVES, Carla Maria de Oliveira Castro. A revisão do marco regulatório para 

o setor de gás natural e o by pass da rede de distribuição. Dissertação em Direito – 

FGV Direito Rio. Rio de Janeiro. 2020 

 
JURUENA, Marcos Villela Souto. Desestatização: privatização, concessões, 

terceirizações e regulação. 4ª Ed. Lumen Juris. 2001. 

KNIGHT, Frank H. Risk, uncertainty and profit. Mineola, Dover. 2006 

LAGE, Salomão Elisa. PROCESSI, Lucas Duarte. WILLCOX, Luiz Daniel de Souza. 

DAS DORES, Priscila Branquinho. GALOPPI, Pedro Paulo de Siqueira. Gás não 

convencional: experiência americana e perspectivas para o mercado brasileiro. BNDES 

Setorial, nº 37. Março de 2013. 

LEAL, Fernando. A retórica do Supremo: precaução ou proibição? JOTA, 13 jun. 2016. 

Disponível em Disponível em https://www.jota.info/colunas/supra/retorica-supremo- 

precaucao-ou-proibicao-13062016. Acesso 09 de out. 2020 

LESTER, Yaal. FERRER, Imma. THURMAN, E. Michael. SITTERLEY, Kurban A. 

KORAK, Julia. A. AIKEN, George. LINDEN, Karl G. Characterization of hydraulic 

fraturing flowback water in Colorado: implication for water treatment. Science of 

Total Environment. ELSEVIER. Volume 512-513 

MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. A nova regulação estatal e as agências 

independentes. In: Direito Administrativo Econômico, (coord.) Carlos Ari Sundfeld, São 

Paulo. Malheiros. 2000. 

MENDONÇA, José Vicente Santos de. Direito Constitucional Econômico: a 

intervenção do Estado na economia à luz da razão pública e do pragmatismo. Belo 

Horizonte: Fórum, 2014. 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA (MJSP). CONSELHO 
ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA (CADE). Termo de compromisso de 

cessação de prática (versão pública). Brasília. 2019. Disponível em: 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2u 

WeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yM2Ur8iByH- 
Nu4yvA1cv_9inRMOg4J1hcDMIohDGroONKELtnpkMU8Pfaq47IACp_3Fd9iD44arSE934k 

MfAu8z. Acesso em 04 de jan. de 2020. 

https://editorabrasilenergia.com.br/as-perspectivas-para-o-gas-natural-no-brasil-em-2021/
https://editorabrasilenergia.com.br/as-perspectivas-para-o-gas-natural-no-brasil-em-2021/
http://www.jota.info/colunas/supra/retorica-supremo-
http://www.jota.info/colunas/supra/retorica-supremo-
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yM2Ur8iByH-Nu4yvA1cv_9inRMOg4J1hcDMIohDGroONKELtnpkMU8Pfaq47IACp_3Fd9iD44arSE934kMfAu8z
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yM2Ur8iByH-Nu4yvA1cv_9inRMOg4J1hcDMIohDGroONKELtnpkMU8Pfaq47IACp_3Fd9iD44arSE934kMfAu8z
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yM2Ur8iByH-Nu4yvA1cv_9inRMOg4J1hcDMIohDGroONKELtnpkMU8Pfaq47IACp_3Fd9iD44arSE934kMfAu8z
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yM2Ur8iByH-Nu4yvA1cv_9inRMOg4J1hcDMIohDGroONKELtnpkMU8Pfaq47IACp_3Fd9iD44arSE934kMfAu8z


10
4 

 

 

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. Boletim anual de exploração e produção de 

petróleo e gás natural- 2017. Edição nº 05. 2018 

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. Consulta pública documento “Diretrizes 

Estratégicas para o desenho de novo mercado de gás natural no Brasil” Disponível 

emhttp://www.mme.gov.br/web/guest/conselhos-e-comites/cmgn/novo-mercado-de-gas. 

Acesso em 24 de out. De 2020 
 

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. Portaria nº 17. DOU 17 de Janeiro de 2018 

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. Novo mercado de gás: propostas para o 

mercado brasileiro de gás natural. Nota técnica. Comitê de promoção da concorrência no 

mercado de gás natural do Brasil. Disponível em: 

http://www.mme.gov.br/documents/36112/491930/2.+Relat%C3%B3rio+Comit%C3% 

AA+de+Promo%C3%A7%C3%A3o+da+Concorr%C3%AAncia+vfinal+10jun19.pdf/2 

379cc7f-f6b7-8ba0-72db-1278e7d252ca. Acesso em 27 de out. 2020 

NICOT, Jean-Philippe; SCANLON, Bridget R. Water Use for Shale-Gas Production 

in Texas, U.S. In: Environmental Science & Technology, 2012, 46 (6), Edição de 2 de 

março de 2012. Disponível em https://pubs.acs.org/doi/10.1021/es204602t. Acesso. 12 

de out. 2020 

NORTH, Douglas. Institutions. The Journal of Economic Perspectives.Vol. 5, No. 1 

(Winter, 1991). American Economic Association. 

 

OGUS, Anthony. Regulation: legal form and Economic Theory, Portland, Hart, 2004. 

 
PINHEIRO, Armando Castelar; SADDI Jairo. Direito, economia e mercados. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2005. 

 
PORTO, Antonio José Maristrello; FRANCO, Paulo Fernando de Mello. A Teoria da 

Perda de uma Chance e a Microeconomia. ECONOMIC ANALYSIS OF LAW 

REVIEW , v. 1, 2018. 

 

PROMINP/CTMA. Aproveitamento de hidrocarbonetos em reservatórios não convencionais 

no Brasil / Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural. Comitê 

Temático de Meio Ambiente. Brasília: - Projeto MA 09, 2016. 

RASSENFOSS, Stephen. From Flowback to Fracturing: Water Recycling Grows in 

the Marcellus Shale. Journal of Petroleum Technology. Volume 63, Edição 7, julho de 

2011. Disponível em https://www.onepetro.org/journal-paper/SPE-0711-0048-JPT. 

Acesso em 17 de outubro de 2020. 

REATE 2020. Plano Integrado de ação de programa de revitalização das atividades 

de exploração de exploração e produção de petróleo e gás natural em áreas 

terrestres. Disponível em http://www.mme.gov.br/documents/20182/75bcccbe-04cf-1f90- 
d8ca-56314a691ce9. Acesso 05 de jun. de 2020 

REATE 2020. Relatório Subcomitê Licenciamento Ambiental. Julho de 2020. 

Disponível em: 

http://www.mme.gov.br/documents/27431/0/Relat%C3%B3rio+Subcomit%C3%AA+I 

+-+Licenciamento+Ambiental.pdf/ae923064-d14c-a2a7-2386-643ef0004911. Acesso 

em 01 de ago. de 2020. 

http://www.mme.gov.br/web/guest/conselhos-e-comites/cmgn/novo-mercado-de-gas
http://www.mme.gov.br/documents/36112/491930/2.%2BRelat%C3%B3rio%2BComit%C3%25
http://www.onepetro.org/journal-paper/SPE-0711-0048-JPT
http://www.onepetro.org/journal-paper/SPE-0711-0048-JPT
http://www.mme.gov.br/documents/20182/75bcccbe-04cf-1f90-d8ca-56314a691ce9
http://www.mme.gov.br/documents/20182/75bcccbe-04cf-1f90-d8ca-56314a691ce9
http://www.mme.gov.br/documents/27431/0/Relat%C3%B3rio%2BSubcomit%C3%AA%2BI


10
5 

 

 

REATE 2020. Relatório do Subcomitê Promoção a Livre Concorrência. Julho de 

2020 Disponível em: 

http://www.mme.gov.br/documents/27431/0/Relat%C3%B3rio+Subcomit%C3%AA+I 

V+-+Promo%C3%A7%C3%A3o+a+Livre+Concorr%C3%AAncia.pdf/a1282d0f-ef63- 

6db3-1bed-b84122b1f6eb. Acesso em 15 de Jul. de 2020 

REATE 2020. Relatório subcomitê potencial de petróleo e gás onshore. Disponível 

em 

http://www.mme.gov.br/documents/27431/0/Relat%C3%B3rio+Subcomit%C3%AA+II 

I+%E2%80%93+Plano+de+Trabalho+Potencial+de+%C3%93leo+e+G%C3%A1s+Ons 

hore.pdf/7afda5e2-5c78-d63d-b3ee-5106449c0104. Acesso em 10 de Jul. de 2020 

 

REVESZ, Richard L. Foundations of Environmental Law and Policy. LexisNexis. 

1996. 

 

SALES, Claudio J. D.; UHLIG, Alexandre. Licenciamento Ambiental e o custo da 

ineficiência. Jornal o Estado de São Paulo. 30 de janeiro de 2018. 

 

SALES, Claudio J. D.; UHLIG, Alexandre. Muito além do licenciamento ambiental. 

Jornal o Estado de São Paulo. 15 de janeiro de 2019. 

 

SALINAS, Natasha Schmitt Caccia. MEDEIROS, Bianca Borges Pavão. Licenciamento 

Ambiental de Empreendimentos de mineração no Brasil: um estudo de caso sobre o 

licenciamento da barragem do fundão. In: FALCÃO, Joaquim. MARISTRELLO, 

Antônio José Porto. FRANCO, Paulo Augusto de Alcântara. Depois da lama: Mariana e 

as consequências de um desastre construído. Belo Horizonte, MG: Letramento, 2016. 

 

SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro. Regulação e concorrência: a atuação do CADE 

nos setores de infraestrutura. São Paulo, Saraiva, 2013. 

 

SAMPAIO, Rômulo Silveira da Rocha. Direito Ambiental: doutrina e casos práticos. 

Rio de Janeiro: Elsevier: FGV, 2011. 
 

SEBRAE. Companhias investem mais de US$ 580 milhões no onshore potiguar. 

Disponível em: http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/companhias- 

investem-mais-de-us-580-milhoes-no-onshore- 

potiguar,0fd5b99360df3710VgnVCM1000004c00210aRCRD. Acesso em 08 de dez. De 

2020. 

 

SOUZA, Lucas Dantas Evaristo. Gás de xisto: incentivo à degradação ambiental ou 

solução energética? Uma análise crítica. Revista de Direito Ambiental. vol. 84/2016. 

Out–Dez/2016. p. 481 

 
 

SUNSTEIN, Cass. Paradoxes of the regulatory state, in The University of Chicago Law 

Review, vol. 57, n.º 2, Administering the Administrative State, 1990. 

 

SUNSTEIN, Cass. R. Laws of fear: beyond the precautionary principle. Cambridge 

University Press. 2005 

TÁCITO, Caio. O retorno do pêndulo: serviços públicos e empresa privada. In: 

TÁCITO, Caio. Temas de direito público: (estudo e pareceres). Rio de Janeiro: Renovar, 

1997. P. 729-30; 732. 

http://www.mme.gov.br/documents/27431/0/Relat%C3%B3rio%2BSubcomit%C3%AA%2BI
http://www.mme.gov.br/documents/27431/0/Relat%C3%B3rio%2BSubcomit%C3%AA%2BII
http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/companhias-investem-mais-de-us-580-milhoes-no-onshore-potiguar%2C0fd5b99360df3710VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/companhias-investem-mais-de-us-580-milhoes-no-onshore-potiguar%2C0fd5b99360df3710VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/companhias-investem-mais-de-us-580-milhoes-no-onshore-potiguar%2C0fd5b99360df3710VgnVCM1000004c00210aRCRD


10
6 

 

 
 

TOLMASQUIN, Maurício PINTO JUNIOR, Helder. Marcos Regulatórios da 

Indústria do Petróleo. Rio de Janeiro: Synergia, 2011. 

 

TRIBUNA DO NORTE. Mercado de gás natural sob risco. Caderno Economia 25 de 

out. De 2020 

 

TRIBUNA DO NORTE. Governadora solicita agilidade ao CADE para buscar gás 

natural mais barato no RN. 01 de dez. de 2020. Disponível em: 

http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/governadora-solicita-agilidade-ao-cade-para- 

buscar-ga-s-natural-mais-barato-no-rn/496799. Acesso em 20 de dez. de 2020. 

 

UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT (UNCTAD). 

Commodities at glance: special issue on shale gas. Nº 09. 2018. New York and Geneva. 

Disponível em https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/suc2017d10_en.pdf. Acesso em 

6 de ago. de 2020 

 

VIDIGAL, Geraldo Camargo e MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Lei das 

Sociedades por Ações, Forense Universitária, p. 784 

WISEMAN, Hannah. Hydraulic Fracturing and legal frameworks. Oxford University 

Press 2018. Apud Penn State Cooperative Extension 2011. Marcellus Education Fact 

Sheet, local business impacts of marcellus shale development: the expérience in Bradford 

and Washington Counties. 

ZYLBERSZTAJN, Decio; SZTAJN, Rachel. Law and Economics. In: 

ZYLBERSZTAJN, Decio; SZTAJN, Rachel (org.), Direito e Economia: Análise 

Econômica do Direito e das Organizações, Rio de Janeiro, Elsevier, 2005 

http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/governadora-solicita-agilidade-ao-cade-para-
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/suc2017d10_en.pdf

	INTRODUÇÃO
	DEFINIÇÃO DO OBJETO DE PESQUISA
	CAPÍTULO 1 - CENÁRIO BRASILEIRO PARA A EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DOS RECURSOS NÃO CONVENCIONAIS: INCENTIVOS REGULATÓRIOS E COMPETITIVOS PARA O MERCADO DE ÓLEO E GÁS
	1.1 Potencial das bacias sedimentares brasileiras
	1.2 Modelo de oferta permanente e a proposta de uniformização do procedimento de licenciamento ambiental como incentivos para a produção terrestre de gás natural
	1.3 Medidas competitivas para o fomento à pluralidade de atores na produção terrestre e os custos referentes ao acesso e utilização de infraestruturas
	1.4 Shale gas em perspectiva comparada: o caso norte americano
	CAPÍTULO 2 – REGULAÇÃO AMBIENTAL, EXTERNALIDADES NEGATIVAS E ASSIMETRIA DE INFORMAÇÃO: JUDICIALIZAÇÃO DA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE SHALE GAS
	2.1 Regulação ambiental e a avaliação dos riscos quanto aos potenciais impactos ambientais da exploração do shale gas: a questão da assimetria de informação
	2.2 Potenciais impactos ambientais e avaliação dos riscos quanto a técnica de fraturamento hidráulico em formações de folhelho
	2.2.1 O uso da água
	2.2.2 Contaminação de águas superficiais e subterrâneas
	2.2.3 Sismicidade
	CAPÍTULO 3 – REGULAÇÃO ECONÔMICA E CONCORRÊNCIA: A JUDICIALIZAÇÃO DA VENDA DE ATIVOS DE SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
	3.1 Regulação econômica e concorrência
	3.2 Posição dominante da Petrobras: o embate entre desinvestimento e desestatização
	CAPÍTULO 4 – O NOVO MERCADO DE GÁS E A PROPOSTA DE MARCO REGULATÓRIO PARA O SETOR
	4.1 Indústria do gás natural, incentivos governamentais e falhas de mercado
	4.2 Competência regulatória do setor de gás natural, o papel do novo marco regulatório e suas possíveis antinomias
	CONSIDERAÇÕES FINAIS – Prognóstico e perspectivas para o onshore
	REFERÊNCIAS



