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Visão de uma nova indústria

Um mercado de gás natural com diversidade de
agentes, liquidez, competitividade, acesso à
informação e boas práticas, e que contribua para o
crescimento do País.

Premissas
Adoção de boas práticas internacionais
Atração de investimentos
Aumento da competição
Diversidade de agentes
Maior dinamismo e acesso à informação
Participação dos agentes do setor
Respeito aos contratos

Linha do tempo

(primeira etapa)
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• Divulgação de • Interação com os
nota do Sr.
agentes da
Ministro de Minas indústria
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• Encaminhamento
de perguntas
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• Duas oficinas de
trabalho.
• Elaboração de
minuta de
políticas e
diretrizes para o
setor de gás
natural.
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• Consulta Pública

NOV/16
• Submissão da
minuta de
políticas e
diretrizes às
instâncias
competentes

DEZ/16
• Aprovação pelo
CNPE da
Resolução de
política e
diretrizes para o
setor de gás
natural.

Resolução CNPE
Objetivos

I. estabelecer as diretrizes estratégicas para o desenho de
novo mercado de gás natural;
II. criar o Comitê Técnico para o Desenvolvimento da
Indústria do Gás Natural no Brasil, para propor medidas
que garantam a transição gradual e segura para a
manutenção do adequado funcionamento do setor de gás
natural e avaliar a possibilidade de aceleração da transição;

Diretrizes estratégicas
Proposição de 19 diretrizes estratégicas para o setor de
gás natural, das quais destaca-se:
- Promoção do acesso não discriminatório de terceiros
aos gasodutos de escoamento, Unidades de
Processamento e Terminais de Regaseificação;
- Implantação de modelo de Gestão Independente e
Integrada do Sistema de Transporte de Gás Natural;
- Reavaliação dos modelos de outorga de transporte,
armazenamento e estocagem de gás natural;

Diretrizes estratégicas
- Estimulo ao
estocagem;

desenvolvimento

- Promoção da harmonização
estaduais e federal;
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entre
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instalações
as
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regulações

- Implementação
de
medidas
de
estimulo
à
concorrência que limitem a concentração de mercado
e promovam a competição na oferta de gás natural;
- Aperfeiçoamento da estrutura tributária do setor de
gás natural;
- Promoção da integração entre os setores de gás
natural e energia elétrica.

Comitê Técnico para o
Desenvolvimento da Indústria
do Gás Natural (CT-GN)
Objetivos do CT-GN
I - propor medidas que garantam a transição gradual e
segura para a manutenção do adequado funcionamento
do setor de gás natural no Brasil; e
II - avaliar a possibilidade de aceleração da transição do
modelo atual para o novo modelo de mercado de gás
natural.

Comitê Técnico para o
Desenvolvimento da Indústria
do Gás Natural (CT-GN)
“O CT-GN deverá apresentar ao Ministério de Minas e Energia,
para fins de posterior encaminhamento ao Congresso
Nacional, pela Presidência da República, no prazo de até
noventa dias da publicação desta Resolução, proposição de
medidas necessárias ao aprimoramento do marco legal do
setor de gás natural, com base nas diretrizes estratégicas de
que trata o art. 2º”.

As medidas de aprimoramento deverão ser preferencialmente
submetidas à consulta pública

Subcomitês do CT-GN
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Calendário de Reuniões do CT-GN
25/01 22/02 22/03 19/04 17/05 14/06 12/07

Política de comercialização
do gás da União
Instrumento de Política Pública para o
desenvolvimento do mercado

•Implementação em fases:
•Política de Transição
•Política de Longo prazo

Política de Transição
•Aprovada no âmbito do CNPE em 14.12.2016 – Aguardando
publicação no DOU
•Limitada ao prospecto de Libra e as áreas unitizáveis

Política de comercialização
do gás da União
• Compete do CNPE definição de política de comercialização
do petróleo e do gás natural destinados à União

• Portaria MME nº 453/2015 instituiu Grupo de Trabalho GT
Comercialização, composto por MME, ANP e PPSA
• Proposta de período de transição, de até 36 meses, a fim
de permitir a aquisição de experiência que será
fundamental para a construção do modelo de longo prazo
• Proposição de diretrizes de caráter geral com o objetivo de
abarcar a execução de diversos modelos operacionais na
fase de transição

Política de comercialização
do gás da União
Fase de transição – Diretrizes:
• Aproveitamento do gás natural da União, em bases
econômicas, levando-se em conta a prioridade de
abastecimento do mercado nacional, respeitando a livre
iniciativa
• Comercialização preferencialmente por meio de leilões de
curto prazo, observada a isonomia entre os interessados
• Autonomia do Agente Comercializador (AC), respeitada a
política
• Modelo de comercialização flexível o bastante para se
adaptar aos diferentes pontos de partilha da produção

Alguns paradigmas do gás no
Brasil

IPA = Importância Petrolífera da Área
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