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GÁS NATURAL NA  
MATRIZ ENERGÉTICA MUNDIAL 

 A importância da oferta do gás natural na matriz energética do 
mundo já é grande (20,9% em 2007) e deve continuar a 
crescer nas próximas décadas (21,2% em 2030). 

 O combustível é usado nas indústrias, casas e automóveis e 
também na geração de energia elétrica. 

  

 
Fonte: Agência Internacional de Energia – IEA, 2009) 



Reservas de gás natural, segundo regiões 
geográficas (trilhões m³) em 2015 

Fonte: BP Statistical Review of World Energy 2016 



Maiores reservas de gás natural (2015) 

Colocação Países trilhões /m³ 

1º Irã 34,02 

2º Rússia 32,27 

3º Catar 24,53 

4º Turcomenistão 17,48 

5º Estados Unidos 10,44 

31º Brasil 0,42 

Fonte: BP Statistical Review of World Energy 2016 



Maiores produtores de gás natural (2015) 

Colocação Países bilhões /m³ 

1º Estados Unidos 767,3 

2º Rússia 573,3 

3º Irã 192,5 

4º Catar 181,4 

5º Canadá 163,5 

30º Brasil 22,9 

Fonte: BP Statistical Review of World Energy 2016 



Consumo do gás natural, segundo regiões 
geográficas (bilhões m³) 2015 

Fonte: BP Statistical Review of World Energy 2016 
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SUPREMACIA NO FUTURO NO MUNDO 

No que diz respeito à utilização de gás natural no futuro, pode-se afirmar 
que ela deve ser favorecida em função de dois aspectos: 

O setor industrial deverá manter sua posição de liderança na matriz de 
consumo (cerca de 40% do consumo, em 2030) e a utilização de gás natural 
para geração de energia elétrica vai preservar sua grande importância (35% 
da demanda, em 2030). 

 o gás natural deve permanecer com preços inferiores aos do petróleo; 

 O gás natural emite menos gases de efeito estufa. 



PRODUÇÃO E RESERVAS BRASILEIRAS 

 Em 2000, a participação do gás natural na matriz energética 
brasileira foi de apenas 3%. Atualmente, essa participação está 
próxima de 7,5% e deverá continuar crescendo. 

 Com a recente descoberta da Petrobrás na Bacia de Santos, as 
reservas de gás natural do Brasil podem passar de 250 para 650 
bilhões de m3. Hoje a Petrobrás é responsável pelo suprimento 
de mais de 90% do mercado brasileiro. 

 



FRENTE PARLAMENTAR MISTA  
PRÓ-GÁS NATURAL 
 

 A Frente Parlamentar Mista Pró-gás Natural é uma entidade civil, de 
interesse público, de natureza política suprapartidária e sem fins 
lucrativos, de âmbito nacional, de duração indeterminada, com sede 
e foro na cidade de Brasília, Distrito Federal, visando a fortalecer as 
fábricas instaladas em território nacional e viabilizar a participação 
da geração térmica na matriz elétrica brasileira. 

 Coordenador/presidente: Deputado Antonio Carlos Mendes Thame 
(PV-SP) 

 Composição: Total de 228 parlamentares (220 Deputados e 8 
senadores). 

 

 



PROJETO DE LEI  6407/2013 

 Autor: Antonio Carlos Mendes Thame - PV/SP 

 Ementa: Dispõe sobre medidas para fomentar a Indústria de 
Gás Natural e altera a Lei nº 11.909, de 4 de março de 2009. 

 Situação: Aguarda Parecer do Relator Deputado Marcus 
Vicente (PP-ES), na Comissão de Minas e Energia (CME). 

 



O projeto prevê: 

A proposta altera a Lei do Gás (11.909/09) para proibir que a 
empresa responsável pelo transporte de gás natural, 
controladora dos gasodutos, também possa ser a chamada 
carregadora, ou seja, que detém o controle do gás.   

 FIM DA VERTICALIZAÇÃO 



O texto também reduz a zero as alíquotas da contribuição para o 
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social (Cofins) sobre importação e receita bruta de venda no 
mercado interno de gás natural, liquefeito ou gasoso. 

O projeto prevê: 

 ALÍQUOTA ZERADA 



O texto cria ainda o Operador do Sistema Nacional de Transporte de Gás Natural 
(ONGÁS) para coordenar e controlar a operação de movimentação de gás natural 
em gasodutos de escoamento da produção, de transporte e de transferência, e 
também em unidades de estocagem. A entidade deve seguir o modelo do 
Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que tem as mesmas funções. 
 
O projeto garante ainda que empresas interessadas tenham acesso aos gasodutos 
de escoamento da produção, as instalações de tratamento ou processamento de 
gás natural, assim como os terminais de liquefação e regaseificação. O acesso 
deverá ser regulado pela ANP. Atualmente, a lei deixa o acesso a critério do 
concessionário de gás. 
 

O projeto prevê: 

 OPERADOR NACIONAL DO GÁS 



A proposta tramita em caráter conclusivo.  
 
07/06/2017: em análise pelo Relator, deputado Marcus Vicente 
(PP-ES), na Comissão de Minas e Energia (CME).  
 
13/06/2017: apresentação do Requerimento n. 157/2017, pelo 
Deputado Marcus Vicente (PP-ES), que: solicita que seja realizada 
Audiência Pública, para discutir o PL 6.407, de 2013.  
 

Tramitação 



SALTO DE QUALIDADE 

 O gás natural pode ser 
utilizado na substituição de 
vários combustíveis como, 
por exemplo, madeira, 
carvão, óleo combustível, 
diesel, GLP e de energia 
elétrica, tanto em 
indústrias como no 
comércio. 

 O gás natural proporciona 
uma combustão limpa, 
isenta de importantes 
agentes poluidores, 
presentes na gasolina, no 
óleo combustível e no óleo 
diesel, além de ganhos de 
eficiência. 

 


