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Como se estrutura o Planejamento Energético Nacional?

PLANEJAMENTO ENERGÉTICO NACIONAL

O Biogás e o Biometano fazem 
parte do planejamento de curto, 

médio e longo prazos do setor 
energético brasileiro

?

Longo
Prazo

Visão de 30 anos

Diretrizes Estratégicas

Médio
Prazo

Visão de 10 anos

Oportunidades 
e Programas de 

Ação

Curto
Prazo

Plano Decenal 
de Energia

Visão < 10 anos

Desenvolvimento de 
Políticas Públicas

Foco na execução de ações 
para implementar o Plano



O BIOGÁS/BIOMETANO NO PLANEJAMENTO ENERGÉTICO NACIONAL

A história do biogás no Planejamento Energético é recente

2017



O BIOGÁS/BIOMETANO NO MÉDIO PRAZO (PDE 2031)

Fonte: PDE 2031 (EPE, p. 36)

Consumo de Energia por Setor Setor Industrial e de Transportes
Devem se manter como os principais vetores de 
consumo de energia no País para todo o período 
projetado 

Setor Residencial, Comercial e Público

Na área urbana, a demanda por gás natural cresce 
como consequência da expansão da rede de 
distribuição e da tendência de verticalização dos 
empreendimentos.

Setor Energético
As maiores taxas de crescimento estão associadas ao 
setor energético
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As mudanças na participação dos setores no consumo de 
energia e a eficiência energética justificam a redução da 
intensidade energética ao longo do período em análise. 
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+ 27% (1,3% a.a.)



O BIOGÁS/BIOMETANO NO MÉDIO PRAZO (PDE 2031)

Fonte: PDE 2031 (EPE, p. 41)

Transporte de cargas
Crescente produção agropecuária, aumentos no 
varejo e na construção civil aumentarão a atividade 
do setor em 3,4% a.a.

Expansão do modo ferroviário e aumento da 
intensidade de uso dos caminhões devem fazer a 
demanda energética se expandir em 2,2% a.a.

Permanece o modo mais relevante.

Dado baixo uso de fontes substitutas em veículos 
pesados, a demanda energética do transporte de 
cargas continua muito concentrada no uso do óleo 
diesel.

Consumo de Energia nos Transportes

Oportunidades para a expansão do biometano
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+ 28% (2,5% a. a.)

Transporte rodoviário

Óleo diesel é o que mais cresce



O BIOGÁS/BIOMETANO NO MÉDIO PRAZO (PDE 2031)

Fonte: PDE 2031 (EPE)

Principais medidas de mitigaçãoEmissão de Gases de Efeito Estufa

O biogás e biometano desempenham papel 
fundamental nesse processo mitigatório

Os principais responsáveis pelas emissões 
de GEE na produção e consumo de energia 
são os setores de transportes e industrial

+ 52%



O BIOGÁS/BIOMETANO NO MÉDIO PRAZO (PDE 2031)

Matriz Elétrica Brasileira
Capacidade instalada por fonte

Fonte: PDE 2031 (EPE)

As centrais térmicas são cruciais para suprir as intermitências das fonte eólica e 
solar, aliado à expectativa de maior proporção de autoprodução por renováveis 

representam oportunidades significativa ao biogás
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EÓLICA + SOLAR
Saem de 11% em 2021 
para 17% em 2030

1

AUTOPRODUÇÃO 
APE Renováveis
Sai de 6% em 2021 
para 14% em 2030



O BIOGÁS/BIOMETANO NO CURTO PRAZO (POLÍTICAS PÚBLICAS)

Estratégia Federal de 
Incentivo Uso Sustentável 

de Biogás e Biometano

Marco Legal do 
Biogás e 

Biometano ?




