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Sobre o IBP
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Com 65 anos de atuação, o IBP – Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, se consolidou 
como o representante institucional do setor no Brasil. 

MISSÃO

Promover o progresso do setor de energia, com foco no 

desenvolvimento de uma indústria de petróleo e gás 

competitiva e sustentável, gerando benefícios 

amplamente reconhecidos pela sociedade

Tornar a indústria de petróleo e gás          

do Brasil referência global em 
competitividade e sustentabilidade

VISÃO



Sobre o IBP: +170 membros de toda a cadeia de valor de óleo e gás
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30 Empresas de E&P

13 Transporte e distribuição de GN e GLP

22 Empresas de midstream/downstream

66 Prestadores de serviços

43 Outros
(Consumidores, empresas de consultoria e escritórios de 
advocacia, pesquisadores individuais, etc.)

99% da produção de petróleo

99% da produção de GN



Agenda:
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▪ Qual é a importância da Nova Lei do gás e seu Decreto?
Utilização das mesmas infraestruturas

Equiparação entre o Gás Natural e o Biometano

▪ Abertura do mercado de gás natural
O que já foi realizado

O que precisamos avançar na visão do IBP

▪ Qual é a agenda comum do Gás Natural e do Biometano/Biogás?
Intercambialidade e complementariedade

Segurança energética

Redução de emissões



Qual é a importância da Nova Lei do Gás e seu Decreto?
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▪ Além da modernização do setor destacamos:

- Regime de contratação por Entradas e Saídas no sistema de transporte

• Utilização das mesmas infraestruturas para acessar o mercado consumidor

• Surgimento de novas soluções para o mercado (GUS/ Balanceamento) além do 

consumidor final

• Desenvolvimento e surgimento de novos players → diversificação de fontes e atores

• Visão nacional de mercado além das oportunidade localizadas

- Biometano é intercambiável com o GN e terão as mesas vantagens e o mesmo tratamento 

regulatório que o Gás Natural.

• O mercado já compreende as legislações e regulações do setor e, portanto, não precisa 

desenvolver um novo marco legal/regulatório para o Biometano.

• Assim como no GN, fica assegurado o acesso não discriminatório e negociado de terceiros 

as infraestruturas essenciais



A abertura do mercado está em franco andamento

7

E&P

1. Início da operação

2. Contratos Extraordinários

3. Linepack e Serviço de Balanceamento

1. Chamadas Públicas contratação de GN

2. Evolução Regulatória 

3. Preocupações de suprimento

Acordos para SIE e SIP

Ajustes Tributários
Agenda Regulatória da ANP

Contratos Firmes

Migração de Usuários 

DistribuiçãoTransporte

1. Diminuição de volume comercializado pela Petrobras

2. Diversificação de supridores (offshore e onshore)

3. Novos contratos e novas fórmulas de precificação



Avançamos... mas ainda temos um longo caminho para a 
maturidade

8Fonte: Elaboração própria.

Novos Transportadores

Novos supridores com novas 

fórmulas de contratos

Necessidades de avanços 

e aprimoramentos

Novos volumes de gás 

(oferta e demanda)

Gás para Crescer / TCC-CADE / Novo Mercado de Gás 

Lei do Gás 14.134/21/ Regulações federais (ANP) / 

Regulações estaduais

Incumbente ao longo de toda cadeia

Adequação tributária, Viabilidade PVN, Integração da 

malha de transporte e Discussão das premissas que 

serão utilizadas para alocação da capacidade

Acordo Operativo, Fim da restrição de localização 

para troca de molécula, melhor alocação de riscos/ 

penal. (carreg. e transp.) e Flex para o mercado 

Ambiente de mercado (balcão/bolsa), plataformas de 

comercialização, entrada de traders

Mercado amplo e competitivo



Qual é a agenda comum do Gás Natural e do Biometano/Biogás?
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Intercambialidade e 

complementariedade
Segurança 

energética

Redução de 

emissões

Expansão de fontes renováveis

intermitentes necessita de

energéticos “FIRME” como o GN,

tendo em vista que alguns

projetos de bioás/biometano são

sazonais

É VERDE! - Biometano pode

ajudar o GN a reduzir sua

pegada de carbono.

TECNOLOGIAS do mercado de

GN, como compressão e

liquefação podem ajudar a

alavancar o uso de

Biogás/Biometano

VETOR DE DESENVOLVIMENTO DE

MERCADO → Biogás/Biometano

podem desenvolver demandas

aonde o GN ainda não chegou ou

não é viável economicamente

(interiorização).

MANUTENÇÃO DO CRESCIMENTO

das infraestruturas para

garantir os futuros projetos.



ibp.org.br I #EnergiaParaSuperar

diretoriaexecutivagn@ibp.org.br

Obrigado!

Diretoria Executiva de Gás Natural 


