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PROJETO + GÁS BRASIL 

Em 2012 foi criado o 

programa +Gás Brasil. 

A ideia foi propor 

uma discussão 

consistente sobre o 

futuro do gás natural 

na matriz energética 

nacional. 



GÁS PARA CRESCER

A iniciativa Gás para Crescer foi lançada em 24 de 

junho de 2016 com o objetivo de estudar e elaborar 

propostas para manter o adequado funcionamento do 

setor de gás, diante de um cenário de redução da 

participação da Petrobras.

As discussões para a proposição das medidas 

necessárias contaram com a participação de 

representantes dos Governos, Federal e estaduais, da 

indústria do gás natural, de consumidores de gás 

natural, do setor de energia elétrica, da academia, de 

consultorias.

O trabalho durou quase dois anos e o resultado foi 

um conjunto de medidas legais e infralegais para a 

abertura e desenvolvimento do mercado de gás 

natural. 
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PL 6.407/2013

O texto original não 

trata de nova Lei do 

mercado de gás. 

Regras de fomento à 

indústria

O resultado legislativo 

de todo esforço da 

iniciativa Gás para 

Crescer é apresentado 

como substitutivo ao 

projeto, pelo relator, 

deputado Marcus 

Vicente (PP/ES) 

O projeto recebeu 

um novo substitutivo 

do deputado Marcelo 

Squassoni (PRB/SP), 

que não refletia o 

trabalho do setor 

Projeto 

desarquivado, 

distribuído ao 

deputado Jhonatan

de Jesus (PRB/RR) 

para relatar

Prazo reaberto 

para emendas  

2013 2017 2018 2019



Audiência 
Pública 
marcada para o 
dia 22 de maio  

Na Comissão de Minas 

e Energia da CD 

aguardando 

apresentação de 

parecer do relator, 

Deputado Jhonatan de 

Jesus

O PROJETO 6.407/2013 HOJEAQUI



Membro das Comissão de Minas e Energia no Estado 

Da Vitória 

CIDADANIA-ES
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NOVO MERCADO DE GÁS

O Novo Mercado do Gás pretende promover a abertura do 
mercado de transporte e distribuição de gás natural, incluindo 
propostas para os estados;

Participam do Programa– ME, MME, CADE, EPE, ANP;

O CNPE aprovou resolução que criou o Comitê de Promoção da 
Concorrência do Mercado de Gás Natural no Brasil;

Conclusão dos trabalhos em até 60 dias.

Promoção da 
concorrência 

Harmonização das 
regulações estaduais e 

Federal 

Remoção de barreiras 
tributárias

Integração do gás com 
os setores elétrico e 

industrial 



TRANSPORTE

NOVO DESENHO DO MERCADO DE GÁS 
– o que precisa mudar na Lei 

Regime de autorização, 

com possibilidade

de contestação por 

outros transportadores 

interessados

Desverticalização com 

certificação de 

independência para os 

transportadores

existentes e total para 

os novos

Acesso de Terceiros 

aos Gasodutos e da 

Cessão de Capacidade



COMERCIALIZAÇÃO 

NOVO DESENHO DO MERCADO DE GÁS 
– o que precisa mudar por Lei 

Possibilidade de restrição da fatia de mercado de um único agente 

(gas release)

• programas de venda obrigatória de gás natural (leilões) para superar o 

problema da ausência de acesso ao suprimento de gás ou capacidade de 

transporte, especialmente nas etapas iniciais de abertura do mercado, 

podem desempenhar o papel de dinamizador do processo de introdução 

da concorrência na indústria do gás natural



DISTRIBUIÇÃO 

NOVO DESENHO DO MERCADO DE GÁS 
– o que precisa mudar por Lei 

Regulação Federal da figura do Consumidor Livre

Para que os benefícios da concorrência efetivamente alcancem todos 
os consumidores finais é fundamental que a eles seja garantida a  
liberdade de escolha do seu fornecedor de gás natural. 
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