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1   ANTECEDENTES PARA FORMULAÇÃO DA PROPOSTA 

1.1   SUMÁRIO EXECUTIVO 

A presente Proposta de um Programa Nacional do Biogás e do Biometano foi 
elaborada pelo conjunto de associados da Associação Brasileira do Biogás e do 

Biometano – ABiogás. A intenção é oferecer às autoridades brasileiras gestoras 
dos setores da energia elétrica e combustível elementos conceituais e informativos 
para dotar o País de uma política pública específica para o biogás e o biometano. 
O princípio fundamental que norteou a elaboração desta Proposta foi o de não 

buscar obter para o biogás e biometano nenhuma excepcionalidade, mas 
estabelecer condições específicas para torná-los fontes energéticas seguras, com 

qualidade e disponibilidade firme, de forma a fazê-los atrativos tanto para potenciais 
produtores e usuários, quanto para investidores e para o Governo e seu papel 
intransferível de agente gestor e regulador de todas as fontes energéticas que 
venham integrar oficialmente a matriz nacional. 

Biogás e Biometano são combustíveis renováveis, produzidos a partir da 
degradação de materiais orgânicos tais como resíduos e efluentes orgânicos e 
outras fontes de biomassa com grande potencial econômico, ambiental e social e 
com características energéticas, que podem contribuir em muito para a 
sustentabilidade e a eficiência energética de importantes setores econômicos que 
os podem produzir, entre os quais destacam-se o setor sucroenergético, o setor 

da produção de alimentos e o setor de saneamento ambiental. 
As principais potencialidades para o biogás como fonte energética no Brasil 

se refletem: 

 

•   Na disponibilidade em larga escala de biomassa e resíduos orgânicos; 

•   Nas externalidades ambientais positivas; 

•   Na produção de energia de base e flexível com esta fonte. 
 
Dadas tais potencialidades, acredita-se que o estabelecimento de uma 

política clara de comercialização, tais como leilões regulares de compra de energia 
e mecanismos de distribuição de biometano em parcerias com as distribuidoras 
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Estaduais de Gás canalizado, possibilitará a criação de um parque termoelétrico e 
de combustível renovável e descentralizado, de rápida implantação e com 

participação relevante na matriz energética brasileira. A ABiogás vem trabalhando 
com estimativas de potencial energético para o biogás e biometano no Brasil na 

ordem de 11 milhões de toneladas equivalentes de petróleo (tep) ao ano. 
Vale destacar que as condições tropicais e subtropicais brasileiras conferem 

à produção do biogás e do biometano vantagens comparativas em relação às que 
ocorrem em países frios, que hoje detém conhecimento e tecnologias referenciais 

mundiais, a despeito da sobrecarga tecnológica da qual precisam lançar mão para 
consolidar tal produção. Em outras palavras, somos primeiro mundo em termos de 

clima e biodiversidade para realizar operações de digestão anaeróbica de 
orgânicos, para obter biogás e biometano e, no entanto, ainda não nos 
aproveitamos desta vantagem. 

Nas últimas décadas, apesar de várias tentativas empreendedoras, muitas 
barreiras foram determinantes para que não fosse possível a construção de um 
caminho de sucesso para o biogás no Brasil. A não tropicalização de tecnologias e 
a falta de padrões de qualidade no mercado são exemplos. Além disso pode-se 
verificar a baixa presença do Estado na regulação e normatização do biogás e 
biometano, bem como a inexistência de políticas públicas direcionadas, marcos 
que somente a criação de um Programa Nacional poderia atingir. 

Nos últimos cinco anos vem se esboçando um novo aparecimento do biogás 
no cenário energético nacional, fato registrado pela sociedade civil que se motiva 
pela primeira vez a organizar-se associativamente em torno da ABiogás.  

Nos âmbitos da pesquisa, desenvolvimento e difusão de referências 
tecnológicas, destacam-se as ações da EMBRAPA com o programa Biogásfert. Há 
também uma iniciativa de cooperação internacional coordenada pelo Ministério das 

Cidades com o projeto Probiogás, em cooperação com a agência alemã de 
cooperação internacional – GIZ.  Adicionalmente, algumas iniciativas como a da 

Itaipu Binacional que instalou há 3 anos o Centro Internacional de Energias 
Renováveis – Biogás, CIBiogás, para promover a difusão do biogás e biometano. 
Várias universidades têm também se dedicado ao tema. Prova disto é a existência 
de mais de noventa grupos de pesquisa relacionados ao tema cadastrados nas 
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bases do CNPQ. Além dessas iniciativas, pelo menos dez unidades de 
demonstração tecnológica em escala industrial estão operando no país com 

sucesso e tecnologia comprovada. 
Este novo cenário tem sensibilizado também o Setor Energético, com a 

inclusão do biogás e do biometano nas agendas setoriais, tais como da Agência 
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, com importantes regulações como a RN 
482/2012 e a abertura do Mercado Livre para comercialização de energia elétrica. 
A ANEEL também abriu possibilidades concretas de estímulo a Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D) para a injeção da eletricidade proveniente do biogás e 
biometano na rede de energia através da Chamada de P&D Estratégico número 14 

no ano de 2012. Adicionalmente, por solicitação do MME, a Agência também 
incluiu o biogás entre as fontes renováveis para energia de reserva para 2017, no 
Leilão A-3. Também a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis – ANP publicou a Resolução ANP 8/2015, fixando parâmetros 
para o biometano como combustível renovável. A Empresa de Pesquisa Energética 
incluiu o biogás no Plano Nacional de Energia (PNE – 2030), e vem detalhando suas 
aplicações em diversas notas técnicas, como por exemplo as DEAs 15 a 18, de 
2014 e a nota Técnica 13/2015. Finalmente o próprio Ministério de Minas e Energia 
estabeleceu com a Portaria 44/2015, importantes oportunidades para geração 
com microgeradores por biogás e biometano. 

O biogás, definido pelo artigo 3º da Resolução ANP 8/2015 como gás bruto 
obtido da decomposição biológica de produtos ou resíduos orgânicos; e o 
biometano, definido pela mesma resolução, em seu artigo 3º, II, como 

biocombustível gasoso constituído essencialmente de metano, derivado da 
purificação do Biogás, apresentam a importante característica de versatilidade, já 
que são aplicáveis em geração de energia elétrica, térmica e combustível. A 

descentralização, uma vez que tanto podem ser produzidos em grande quanto em 
pequena escala em situação de produção descentralizada de energia (EPE 

NT13/15) e com efeitos diretos relacionados com e eficiência energética das 
atividades produtivas, residindo ai o fator que pode dar visibilidade definitiva ao 
biogás. 
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Em especial é relevante destacar o setor da produção de alimentos, que é 
responsável por 40% do PIB Nacional, gerador de um em cada quatro empregos 

de brasileiros, mas que também é consumidor de 37% da disponibilidade interna 
de energia elétrica nacional e grande consumidor de combustível fóssil, 

principalmente diesel. Uma vez que esta demanda energética é direcionada para a 
realização de operações como irrigação, bombeamento, secagem e moagem de 
grãos, aquecimento de pequenos animais, abastecimento das frotas de veículos 
leves e pesados que trabalham para escoamento da produção, enfim, operações 

da produção que não necessariamente deveriam ser realizadas com energia 
gerada em grandes centrais, com linhas de transmissão, subestações e linhas de 

distribuição, mas sim com energias e combustíveis gerados com os próprios 
resíduos orgânicos das atividades. A eficiência energética do setor de alimentos, 
obtida ao se usar fontes não convencionais como o biogás e o biometano, impacta 
diretamente na eficiência energética nacional ao poupar a oferta interna de energia. 
E esse paradigma se replica em tantos outros setores da economia nacional. 

Pode-se verificar pelas iniciativas registradas uma nova convergência de 
interesses por parte de importantes agentes públicos e privados em torno do 
desenvolvimento do biogás e do biometano como fontes energéticas estratégicas. 
Desta vez, com base nas duras lições aprendidas com os equívocos políticos e 
tecnológicos passados, a sociedade civil, o governo, as agências reguladoras, 

instituições de pesquisa e os setores produtivos potenciais produtores de biogás e 
biometano estabelecem um diálogo institucional respeitoso e produtivo, que cria 
um ambiente extremamente favorável, para que possa emergir finalmente um 

Programa Nacional de Biogás e Biometano, que consolide definitivamente as 
regras necessárias para dar segurança ao planejamento de longo prazo, às 
inciativas de investidores e à visão permanente da pesquisa. 

Enfim um programa de Estado, que organize definitivamente as múltiplas 
iniciativas em torno do tema. 

1.2   HISTÓRICO 

A ciência tem estudado intensamente os gases e propondo uma nova matriz 
energética com predominância de fontes renováveis de energia para atenuar os 
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efeitos danosos dos combustíveis fósseis. O pesquisador inglês Robert Hefner III 
em A Era dos Gases, demonstrou como a matriz energética mundial vem evoluindo 

desde a predominância dos combustíveis sólidos (biomassa da madeira), passando 
pela era atual dos combustíveis líquidos (derivados do petróleo) e já enxergando a 

Era dos Gases, que terá seu apogeu no mundo movido a hidrogênio (H2), o mais 
puro vetor de energia que a humanidade conhece.  

Nesta modelagem, Hefner III avaliou como os padrões de combustíveis 
variaram e continuarão variando na matriz energética ao longo de 300 anos de 

história (Figura 1). De 1850 até 2150, identificando em seus períodos clássicos, 
revolução industrial, economia pós-moderna, economia do século 21 e finalmente 

chegando à economia do hidrogênio. Demonstrou como a humanidade utilizou e 
desenvolveu seus combustíveis em cada período e os foi substituindo diante de 
fatores determinantes como escassez, efeitos negativos imprevisíveis, impactos 
ambientais, desempenho econômico, e outros. No estudo da tendência do uso dos 
gases até o seu ponto culminante com o uso do hidrogênio, demonstrou que uma 
etapa não pode ser ignorada ou negligenciada, que é a passagem pela intensa 
utilização do metano (CH4), que compõe o biogás. O metano está na rota do 
hidrogênio. Será necessário desenvolver e aprimorar as aplicações de metano, 
como se fosse um estágio preliminar, ou precursor da economia do hidrogênio.  

 
Figura 1. Ondas globais de transição energética. 

Fonte: Hefner III (2007) 
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O imaginário popular associa o biogás à podridão, aos esgotos, aos 
pântanos, à degradação; enfim, o biogás é relacionado com aspectos 

escatológicos, sejam naturais ou construídos. Talvez por isso, esse produto seja 
associado ao passado e consequentemente tenha tido o seu valor e importância 

econômica minimizados. 
No entanto, como proposto por Hefner III, para evoluir no uso dos gases e 

chegar ao hidrogênio, a humanidade terá que dominar o metano, componente do 
biogás, sendo inevitável concluir que este gás está ligado ao futuro e não ao 

passado. Reforça ainda o fato de que o biogás e seus componentes fazem parte 
do ciclo biogeoquímico do carbono, que é o mais antigo, o maior e o mais 

importante ciclo do metabolismo da Terra.  Há de se considerar inclusive, que o 
metano (CH4) é portador do próprio hidrogênio: duas moléculas de hidrogênio 
molecular (H2) para uma de carbono. 

O estudo de Hefner III revela ainda, que a Era dos Gases determinará que a 
humanidade deixe para trás uma forma de crescimento econômico não 
sustentável, centralizado, intensivo em capital e ineficiente energeticamente, e vá 
gradativamente encontrando um modelo de crescimento descentralizado, 
desenvolvido tecnologicamente, menos capital-intensivo e altamente eficiente no 
aproveitamento energético. Esse novo modelo preconizado por Hefner III traz o 
biogás novamente ao cenário das energias renováveis estratégicas e estabelece as 

premissas do que é preciso fazer para que isto aconteça, ou seja, quais as 
mudanças regulatórias necessárias, revalorizando conceitos como o da Produção 
Descentralizada de Energia (EPE, 2015) que leva à Geração Distribuída de Energia 

Elétrica e a Produção Descentralizada de Combustíveis, necessárias para promover 
um novo modelo de geração de energia e o urgente reconhecimento do biogás e 
biometano como produtos com valor econômico, a ser percebido pela matriz 

energética brasileira. 
Com a geração distribuída, abre-se uma nova perspectiva energética também 

para o fornecimento de energia elétrica e térmica geradas com biogás, bem como 
para a geração de biometano em fronteiras ainda carentes de infraestrutura de 
distribuição de gás canalizado. Trata-se da possibilidade de economias intensivas 
em energia, como secagem de grãos, olarias, cimenteiras, porcelanatos, britadeiras 
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e demais industrializações de produtos minerais, assim como frigoríficos, caldeiras 
e outras ligadas a agroindústrias e setor alimentício de encontrarem no biogás e no 

biometano possibilidades reais para obter energia elétrica, térmica e combustível 
sob medida, específica para seus altos consumos. 

Além do interesse direto que o Setor Elétrico poderia manifestar como gestor 
de águas, em função dos impactos ambientais que a biomassa residual produz e 
a considerar a energia de forma mais ampla e abrangente como convém à gestão 
pública, constata-se que não podem continuar a ser contabilizadas como viáveis 

somente aquelas fontes e respectivas escalas que interessam aos setores 
convencionais, como o elétrico e o dos combustíveis, pelos quais o Setor já assume 

o extremo desafio de fornecer energia de forma universal (para todos e para tudo). 
Porém as dimensões da energia vão mais além do que esta já grandiosa 
abrangência propõe.  

A energia e seus conceitos de aplicação têm ainda maior alcance do que o 
nosso gigantesco sistema está a oferecer.  Desde as atividades remotas, isoladas, 
até mesmo aos centros de carga aonde atividades produtivas precisam ser 
eficientes em energia para se sustentarem e para se intensificarem ainda mais.  

Para essas atividades, a possibilidade de gerar em todo ou em parte a energia 
e o combustível que consomem tem reflexos diretos na eficiência, na produtividade, 
na qualidade de seus produtos, na atualização tecnológica de seus processos, na 

sustentabilidade ambiental de suas operações e tudo isto junto determina o 
atendimento a uma necessidade fundamental para a sobrevivência econômica: a 
competitividade. Trata-se de um convite para ver a geração de energia pelo ângulo 

das cargas e não pelo ângulo tradicional das diferentes formas de geração.   
Seria olhar também a geração pelo ângulo dos consumidores, ou seja, uma 

possibilidade de ver a energia na sua maior amplitude, sendo gerada pelo próprio 

consumidor para elevar a sua eficiência energética, como se constata, um dos 
fatores fundamentais para a competitividade.  

Uma possibilidade é operar no sentido inverso do que estabeleceu o sistema 
convencional de energia até o momento e que muitas vezes não pode evitar sérias 
e incontornáveis limitações, quer em função de pesados investimentos para 
expandir a infraestrutura de transmissão e distribuição e levar energia a zonas 
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ocupacionais distantes e rarefeitas, quer pelos custos da energia convencional que 
por vezes não cabe em várias economias consideradas primárias e ficam fora de 

matrizes econômicas produtivas, ainda que essas atividades necessitem incorporar 
fontes de energias disponíveis em seus próprios sistemas de produção, como no 

caso do biogás. 
É relevante considerar que a ANEEL, no sexto capítulo de seu Manual de 

Eficiência Energética publicado em 2013, já considera a geração para auto 
abastecimento como uma medida de eficiência energética.    

Também contribuem para este caso as dificuldades encontradas pelo Setor 
em mobilizar recursos naturais capazes de serem utilizados como fontes de 

energia, renováveis ou não. Vivemos em um mundo de recursos finitos e mobilizar 
todos os recursos para geração é no mínimo uma decisão de alto valor estratégico. 
Outro forte aspecto a considerar é que a matriz energética nacional revela o estado 
máximo da participação das diversas fontes, mas não necessariamente abrange as 
outras infinitas possibilidades de enriquecer matrizes energéticas específicas, quer 
as locais, quer aquelas próprias das atividades energo-dependentes. A viabilidade 
energética dessas dependem tanto do sistema convencional, quanto das fontes 
energéticas mais próximas e disponíveis, muitas vezes resultantes de seus próprios 
processos de produção, como os efluentes e resíduos orgânicos, que se 
constituem em biomassa residual de parte significativa de nossos processos 

agroindustriais e que são geradoras em potencial de biogás. 
Só a partir de disposição política para olhar além do interesse legitimo e 

próprio dos Setores da Energia e dos Combustíveis é que poderão ser encontradas 

as dimensões dos serviços da energia aplicados pelos setores da economia que 
necessitam encontrar novas possibilidades energéticas e consideram o biogás e o 
biometano como combustíveis de alto valor estratégico e de extrema viabilidade 

pelo fato de ter origem nos resíduos orgânicos que o produzem. Exemplifica bem 
isto o agronegócio e o setor sucroenergético brasileiros e todos os negócios 

relacionados à suas cadeias produtivas.  
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1.3   PANORAMA DO BIOGÁS NO MUNDO E NO BRASIL  

O Estado da Arte do Biogás no Mundo tem como fonte de referência o 

Relatório “Country Report 2013-14” elaborado pelo “Task Force 37 – Biogas” da 
Agencia Internacional de Energia (International Energy Agency – IEA). Na dinâmica 

desta Força Tarefa cada pais representado apresenta anualmente o Estado da Arte 
do biogás em seu território. Trata-se, portanto, de uma fonte superior de 
informações, com grande credibilidade internacional, pelos resultados e tradição 
que representa. Foram levadas em consideração também o Relatório Anual da 

Associação Europeia de Biogás (European Biogas Association, 2011). Esta 
associação representa a sociedade civil europeia que se articula em torno do tema 

Biogás. 
Para uma leitura correta das informações é necessário que ao comparar a 

evolução do Biogás pelo número de centrais geradoras como faz o Relatório em 
questão, leve-se em conta que o modelo internacional, principalmente europeu, de 
negócios com biogás consiste em concentrar dejetos e resíduos de vários 
produtores em um único biodigestor de alta tecnologia. Além de ganho em escala, 
que proporciona altas concentrações de biogás monitoradas, isto é feito para 
compensar a influência do clima frio e da escassa biodiversidade encontrados nos 
países do Hemisfério Norte. Além disso, a estrutura fundiária nestes países 
promove grande proximidade entre os produtores agrícolas, o que favorece uma 

logística de transporte de dejetos brutos ao biodigestor de alta tecnologia, o mesmo 
ocorrendo com o transporte do digestato (efluente do biodigestor para ser usado 
como fertilizante orgânico) para as lavouras dos produtores envolvidos.   

A opção brasileira em geral se dá pelo emprego de biodigestores de média 
tecnologia para grandes produtores de resíduos e efluentes orgânicos e 
biodigestores de baixa tecnologia para conjuntos de pequenos produtores em 

operações condominiais. Os ganhos de eficiência e confiabilidade dos sistemas de 
produção de biogás com soluções adaptadas e tropicalizadas são essenciais para 

a implementação de políticas públicas. 
Estas diferenças indicam que, reportando o número de instalações com 

Biogás (em torno de 7 mil na Alemanha, 5 mil na Itália seguidos de expressivas 
participações em outros países europeus), não revelam o número de produtores 
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rurais envolvidos, o que estabelece um horizonte reduzido acerca do alcance da 
geração de energia com este combustível. 

Em vários momentos da história recente do Biogás no Brasil ocorreram 
iniciativas para produzir e usar o biogás. Nos anos 70 o combustível chegou a 

integrar o modelo da “revolução verde”, paradigma da atual economia mundial de 
produção de alimentos. Entretanto, ao contrário de outras tecnologias, o biogás 
não prosperou. As razões disso são várias e vão desde o atrelamento do biogás 
aos preços do petróleo, que ao despencar desestimularam o uso do biogás como 

fonte alternativa de energia, até o mau emprego dos dejetos animais, na época 
manejados sem nenhum critério. Outra causa apontada para o insucesso foi a 

opção por biodigestores com componentes em ferro, que logo foram corroídos 
pelo ácido sulfídrico, um dos constituintes do biogás. Passaram-se 30 anos sem 
que o biogás voltasse a interessar os sistemas produtivos, mesmo fazendo parte 
deles como subproduto. O biogás reaparece então no cenário das iniciativas 
motivadas pelo Mecanismo de Desenvolvimento Limpo proposto pelo Protocolo de 
Quioto, porém em projetos concebidos de forma a simplesmente queimar o biogás 
sem nenhum aproveitamento energético. Ao longo dos tempos o biogás acumulou 
frustrações e o seu valor econômico simplesmente foi e é desperdiçado, queimado, 
ou emitido para a atmosfera na forma bruta, o qual devido à presença de metano 
(CH4) que possui potencial de impacto de efeito estufa 21 vezes maior do que o do 

gás carbônico (CO2) traz sérias consequências para o aquecimento global e as 
mudanças climáticas. 

Os setores produtivos agrícolas como o agronegócio de alimentos e o 

sucroenergético, tentam obter equações econômicas mais próximas da 
sustentabilidade e novas formas de renda para fazer frente à cobertura dos custos 
de investimentos e despesas de manutenção dos seus serviços ambientais. Da 

forma como estão estruturados economicamente os negócios e de como são 
exigidas por leis ambientais atualmente, as medidas de adequação ambiental 

desses serviços demandam investimentos pesados que influenciam 
significativamente na estrutura econômica, já que tratam de passivos, ou seja, 
investimentos não geradores de renda.  
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Considerando-se o biogás como um produto energético, portanto de valor 
econômico intrínseco e agregando suas externalidades positivas pelos serviços 

ambientais e sanitários que proporciona, o biogás pode ser considerado o 
componente dos processos de adequação verdadeiramente gerador de renda, 

como um dos insumos mais importantes de suas estruturas de custos de qualquer 
atividade, a energia. 

A ABiogás estima o potencial de produção de biogás de maneira 
conservadora no Brasil em 23 Bilhões de m³/ano, sendo 12 bilhões de cana-de-

açúcar, 8 bilhões de alimentos e 3 bilhões de resíduos. Esse montante equivale a 
aproximadamente 11 milhões de tep ao ano, ou 12 bilhões de litros equivalente de 

diesel. 
Considerando-se uma presença média de 60% de metano no biogás, e 

sendo este gás 21 vezes mais impactante do que o gás carbônico equivalente, o 
Brasil poderia contar com um potencial de 190 milhões de toneladas de CO2eq caso 
viesse a se utilizar do biogás como fonte de energia.  

Como citado anteriormente, há pelo menos quarenta anos são empreendidas 
iniciativas para desenvolver o uso energético do biogás nacionalmente, seja em 
ambientes urbanos ou rurais. Há diversas hipóteses que tentam explicar por que 
essa fonte energética ainda não conseguiu ser aproveitada adequadamente, 
apesar do grande potencial apontado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE). 

No entanto, até o momento não houve uma sistematização sobre as razões que 
contribuem para que o uso do biogás não seja difundido.  

Ao iniciar o Probiogás, projeto de cooperação técnica coordenado pelo 

Ministério das Cidades em parceria com a GIZ, foi detectada a necessidade de 
elaboração de um estudo base para identificar e analisar as principais barreiras e 
potenciais modelos de negócios do biogás no Brasil. A partir dessa análise, foram 

propostas também algumas soluções para o desenvolvimento desta fonte 
energética no Brasil. O estudo seguiu uma metodologia de entrevistas com 

diferentes atores, como: empresários, distribuidores de gás natural, 
concessionárias de energia elétrica, entes financiadores, associações de 
municípios e instituições setoriais. Embora os resultados do estudo ainda não 
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tenham sido discutidos com o setor, análises preliminares apontam que as 
principais dificuldades podem ser agrupadas em quatro macro categorias:  

•   Relação desfavorável entre os custos de um projeto e seus benefícios 
comerciais  

Apesar das potenciais oportunidades econômicas encontradas no ambiente 
de negócios brasileiro, a relação entre o custo de projetos de biogás e de 

biometano e seu benefício comercial muitas vezes não é suficientemente atraente 
para investidores. A falta ou inadequação de regulamentação para o biogás e de 

seus subprodutos bem como os preços de comercialização em vigor no mercado 
não somente reduzem a oportunidade econômica dos investimentos como 
retardam o desenvolvimento local de tecnologias e a transferência de 
conhecimento. Essa situação desencoraja o investimento em projetos comerciais 
que possam servir de referência para o setor. 

•   Baixo número de projetos consolidados 

Mesmo com um número significativo e cada vez maior de atores públicos, 
empresas e investidores estudando a fundo as oportunidades de projetos de 

biogás no Brasil e investindo em plantas de biogás com maior aporte tecnológico 
e de know-how, a multiplicação de projetos de referência ainda exige um alto grau 
de “pioneirismo” entre os empreendedores. Essas primeiras iniciativas não 

conseguiram reduzir a percepção de risco associada ao biogás e ao biometano 
devido à falta de consolidação com políticas públicas. 

•   Baixa acessibilidade a informações técnicas, comerciais e legais 
A diversidade de arranjos comerciais possíveis com o biogás inserida em uma 

diversidade de mercados e culturas de negócios, como é o caso no Brasil, exige 

grandes esforços para a identificação, projeção e realização do próprio modelo de 
negócio de cada empreendedor. Além disso, sob a perspectiva técnica, a maioria 

dos projetos de alta eficiência desenvolvidos até hoje no Brasil dependeu de 

conhecimentos que foram importados. O país não conta ainda com uma cadeia de 
valor estabelecida para a implantação de instalações de biogás ou de biometano. 

A alta necessidade por importação, seja de mão de obra ou de equipamentos, 

encarece a realização de novos projetos, impactando negativamente a viabilidade 
financeira de empreendimentos. Sob as perspectivas comerciais e legais, dada a 
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relativa incipiência do mercado nacional com esta fonte energética, há uma 
carência de direcionamentos quanto às práticas para a comercialização de energia 

e/ou do combustível oriunda do biogás e do biometano. 
•   Ausência de políticas específicas relacionadas ao biogás  
A importância do biogás e biometano como fonte de energia renovável e 

estocável ainda não foi reconhecida. Prova disso é a ausência de instrumentos 

públicos que nivelem o biogás à outras fontes renováveis de energia, como a eólica 
ou solar. A complexidade do biogás e as sinergias entre os vários benefícios como 

geração de energia e tratamento de resíduos e efluentes demandam uma política 
integrada horizontalmente (Inter setorial) e verticalmente (federal, estadual, 
municipal). Portanto, o biogás não pode ser visto apenas como uma fonte 
renovável, mas sua origem representa também um fator crucial para delinear 
políticas de fomento setoriais e Inter setoriais. 

1.4   INICIATIVAS BRASILEIRAS COM BIOGÁS 

Em vários setores da sociedade brasileira, na esfera pública e privada, 
observam-se movimentos em torno do biogás como fonte energética. Pode-se 
reconhecer que há um ambiente favorável e que justifica um Programa Nacional 
para articular essas iniciativas de modo a obter os resultados comuns que se 
resumem na consolidação do biogás e do biometano no cenário da matriz 
energética brasileira. 

As iniciativas governamentais estão centradas, principalmente, nos seguintes 
Ministérios, empresas e programas: 

•   MME - Secretaria Planejamento  

•   MCidades – Probiogás  
•   MMA – Emissões 

•   MCTI – Inovações Tecnológicas 
•   MRE – Biogás da Cooperação 

•   MDA – Agricultura familiar 
•   EPE – Produção descentralizada de energia – Biogás na matriz 2023. 

•   ITAIPU – Instalação do CIBiogás e de Unidades de Demonstração em 
várias escalas 
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1.4.1   Governo Federal 

•   EPE: Considerando o biogás como fonte de energia renovável no 
Planejamento Energético Nacional, no horizonte de 2023; 

•   MME, atuando em frentes internacionais, como “Task Force 37 – Biogas” 
da Agência Internacional de Energia. Assim como em diversos fóruns de 
discussão sobre o tema; 

•   MDA, com as ações do Departamento de Biocombustíveis considerando o 
biogás como fonte de interesse da agricultura familiar no Brasil; 

•   MCidades, com o andamento do Projeto Probiogás em parceria com a 
Cooperação Alemã por meio da GIZ visando fomentar o uso energético do 
biogás a partir de diversos substratos, como resíduos sólidos urbanos, 

agrícola e agropecuário e efluentes; 
•   MAPA, através da EMBRAPA, que conduz o Programa Biogásfert, com 

custo de R$ 7 milhões em 3 anos e o envolvimento de 19 centros de 
pesquisa com as questões do biogás e do uso de digestato como fertilizante 
orgânico;  

•   MMA, com ações visando a dimensão ambiental da redução de emissões 
de gases do efeito estufa e da poluição hídrica das cadeias produtivas do 
biogás;  

•   MCTI, em ações de programas como FINEP Energia, FINEP Agro e outros 
•   ABDI apontando para perspectivas da indústria de base para fornecimento 

de processos e insumos para obtenção e aplicações do biogás;  

1.4.2   Agenda internacional 

Os programas de biogás/biometano brasileiros fazem parte das seguintes 
agendas de organizações internacionais:    

Ministério das Relações Exteriores 
Os Governos do Brasil e da Itália vem patrocinando as Semanas de 

Bioenergia, com vistas ao fomento da produção e uso das energias renováveis no 
contexto do Programa Nacional de Cooperação Sul. A Primeira Semana de 
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Bioenergia ocorreu em Brasília, em 2013; a Segunda em Maputo/Moçambique, em 
2014 e a Terceira está programada para acontecer na Indonésia, em 2015. 

As Semanas de Bioenergia estão no contexto da Parceria Global para a 
Bioenergia/GBEP, cuja presidência pró tempore pertence ao Brasil. A coordenação 

dos eventos é realizada pelo Departamento de Energia do Ministério das Relações 
Exteriores, em parceria com o Governo da Itália e com a FAO. O Centro 
Internacional de Energias Renováveis-Biogás participou da II Semana de Bioenergia 
de Maputo, quando assinou Cartas de Intenções com instituições do Egito, Etiópia, 

Moçambique e Brasil, com o objetivo de estabelecer parcerias de intercâmbio de 
conhecimento sobre energias do biogás, que representam o início de uma série de 

trabalhos que envolvem disseminação de conhecimento, estruturação tecnológica 
e pesquisas sobre biogás na África.  

SE4All -  Energias Sustentáveis para Todos 
O Ministério de Minas e Energia do Brasil elegeu o caso Biogás do 

Condomínio de Agroenergia para a Agricultura Familiar/Ajuricaba, em replicação 
em San José Uruguai, para ser apresentado no SE4All, o maior encontro da ONU 
sobre energias renováveis no mundo, ocorrido em junho em Nova York. 

Acordo de Cooperação ITAIPU – FAO  
Durante a 32ª Conferência Internacional da FAO realizada em Santiago do 

Chile em julho, O Diretor Geral da ITAIPU Binacional, Jorge Samek, firmou com o 
Diretor Geral da FAO José Graziano um acordo de cooperação para difusão do 

biogás na América Latina e no Caribe. 

1.4.3   Empresas do setor 

Há movimentações sobre biogás em várias intensidades nas empresas do 
setor, como Chesf, Cemig, Eletrosul, Copel, Eletrobrás Distribuidora e outras 

contempladas na Chamada 14 da ANEEL, além da Itaipu Binacional, que estimulou 
a fundação e suporta o Centro Internacional do Biogás em conjunto com 15 outras 
instituições, tais como Eletrobrás, Copel, Federações da Indústria e da Agricultura, 

Governo do Estado/Secretaria da Agricultura, IAPAR, CTGás, Cepel e outras. 
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1.4.4   Sociedade civil 

Pode-se considerar expressivas as movimentações sobre biogás em várias 

iniciativas que ocorrem dispersas no Brasil e que carecem da organização e 
articulação, tais como: 

•   Fundada em 2013 a Associação Brasileira do Biogás e do Biometano, com 
associados e parceiros representantes do setor produtivo, indústrias de 

base, fabricantes de grupos moto geradores específicos para biogás, 
desenvolvedores de tecnologia, prestadores de serviços, produtores; 

•   Fundação do Centro Internacional de Energias Renováveis, instalado no 
Parque Tecnológico de Itaipu. Uma Sociedade para Fins Específicos – SPE 

composta por 15 instituições interessadas no tema biogás; 

•   Interesse revelado do setor industrial, com várias iniciativas das suas 
organizações, sendo a mais importante a disposição do SENAI (Nacional) 
em colocar-se a disposição para vocacionar sua rede de laboratórios 

industriais para certificar a qualidade do biogás, assim como faz com o Gás 
Natural através do CTGás (parceria Petrobrás/Senai RN). 

1.4.5   Congresso Nacional 

•   Projeto de Lei 3529/2012 – Autor: Deputado Federal Irajá Abreu – 
PSDB/TO - 22/03/2012. Institui a política nacional de geração de energia 

elétrica a partir da biomassa, estabelece a obrigatoriedade de contratação 
dessa energia e dá outras providências.  

•   Situação: Aguardando Parecer do Relator na Comissão de Minas e Energia 

(CME). Obriga empresas de distribuição de energia elétrica a contratarem 
anualmente, por meio de leilão, pelo menos 250 megawatts de energia 
elétrica produzida a partir de biomassa. Pelo texto, a compra de energia 

produzida com biomassa, na quantidade mínima exigida, deverá ser feita 
anualmente por um período de 25 anos, com início em 2014. Para 
participar das licitações as concessionárias, permissionárias e autorizadas 

do serviço público de distribuição precisam comprovar um índice de 
nacionalização de equipamentos e serviços de, no mínimo, 70%. 
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•   Entre os principais tipos de matéria orgânica, convertidas em biogás e 
biometano que podem ser usados para a geração de energia elétrica e 

combustível estão os resíduos sólidos e esgotamento sanitário urbanos, os 
resíduos agrossilvopastoris e agroindustriais. 

1.4.6   Estados 

Nos Estados Brasileiros, principalmente naqueles em que o setor do 

agronegócio e o setor sucroenergético têm expressão econômica destacada, há 
diversas iniciativas para incentivo ao biogás:  

Rio de Janeiro 

•   Lei 6361/12 e Decreto 4485/14 que estabelecem autorização para as 
concessionárias distribuidoras de gás natural adquirirem até 10% de seu 

consumo de fontes renováveis a um preço superior ao preço do gás natural 
“com desconto” vendido às distribuidoras. 

São Paulo 
•   Decreto 58.650/12. Institui o Programa Paulista de Biogás 
•   Suspensão do ICMS da importação de bens destinados a ativos 

imobilizados (Art. 29, inciso I das Disposições Transitórias do RICMS/SP) 
•   Apropriação integral dos créditos de ICMS, de uma só vez, nas aquisições 

de fornecedores paulistas (art. 29, inciso II das Disposições Transitórias do 
RICMS/SP) 

•   Diferimento de ICMS, em Regime Especial nas aquisições internas (art. 29 
§2º - B das Disposições Transitórias do RICMS/SP 

•   Redução da Base de Cálculo do imposto incidente nas saídas internas de 
biogás e biometano, de forma que a carga tributária seja de 12% (Art. 69, 
Anexo II do RICMS/SP) 

Paraná 
•   Programa Paranaense de Energias Renováveis, observadas as 

disposições e limites do Programa Paraná Competitivo, em relação aos 
seguintes setores: 

•   Produção de peças, partes, componentes e ferramentais utilizados na 
geração de energia renovável 
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•   Produção de material para uso como insumo nas obras de construção civil 
necessárias aos empreendimentos de geração de energia renovável 

•   Produção de mercadoria que integre a infraestrutura de conexão e 
transmissão necessários para empreendimentos geradores de energia 

renovável, a ser interligada no SIN (Decreto Paraná No 11.671/14) 

•   Suspensão do ICMS devido na importação de bens destinados ao ativo 
imobilizado (Art. 615, inciso II do RICMS/PR) 

•   Diferimento do ICMS devido na aquisição de peças e sobressalentes 
(Protocolo de Intenções) 

•   Suspensão do ICMS relativo ao diferencial de alíquotas nas aquisições de 
máquinas e equipamentos destinados à integração no ativo imobilizado 

(protocolo de Intenções) 

Pernambuco 
•   Diferimento ICMS nas operações internas e de importação de máquinas, 

aparelhos e equipamentos (art. 13, inciso XXIII, alínea F, do RICMS/PE 

Minas Gerais 

•   Isenção na saída de energia elétrica produzidas em usinas de energia 
elétrica de fonte solar, eólica, biogás, biomassa florestal, biomassa de 
resíduos orgânicos, de resíduos animais, ou hidráulica CGH (item 206 do 
ICMS/MG) 

•   Isenção na saída, em operações internas de peças, partes, componentes 
e ferramentas utilizadas (item 204, anexo I do RICMS 

•   Na infraestrutura de conexão e de transmissão para interligação de 
empreendimentos geradores de energia elétrica de fonte solar, eólica, 
biomassas, biogás e CGH e PCH ao SIN 

•   Na geração de fonte solar, eólica, biomassas, biogás e CGH e PCH 
•   De materiais a serem empregados nas obras de construção civil 

necessárias aos empreendimentos de geração de energia elétrica de fonte 
solar, eólica, biomassas, biogás e CGH e PCH ao SIN      

Espírito Santo 
•   Decreto nº 46.341/13: Altera o Regulamento do ICMS (Decreto 43.080/02) 

e estipula benefícios para o biogás e energias renováveis.  
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Ceará 
•   Resolução do Conselho de Políticas Ambientais fomentando a produção 

de biometano no Estado e a criação de um selo verde para incentivar o 
produto junto ao mercado. 

1.5   MARCO REGULATÓRIO BRASILEIRO – ESTADO DA ARTE 

A recente agenda regulatória nacional tem proporcionado grandes avanços 

para estabelecer parâmetros para o biogás/biometano , conforme mostram os 
dados a seguir. 

1.5.1    Empresa de Pesquisa Energética 

A EPE incluiu o biogás e o biometano no Plano Nacional de Energia publicado 
em 2014. Na Nota Técnica 13/14, que compõe o PNE, a EPE detalhou as 
aplicações possíveis. 

1.5.2   Agência Nacional de Energia Elétrica 

O Leilão para Energia de Reserva/2017, A-3 da ANEEL, publicado em outubro 
de 2014, fixou o preço máximo ofertado de cento e sessenta e nove reais por 
megawatt hora (R$ 169,00/MWh) para a geração com biogás/biometano.  

A Resolução ANEEL 482/12 estabelece a geração distribuída em regime de 
compensação entre oferta e consumo de energia elétrica das atividades, sendo 
esta resolução mais adequada à geração solar fotovoltaica. Aguarda-se os 

resultados da Chamada Pública 005/2014 para a Geração Distribuída com biogás, 
por um mecanismo de compensação específico dado às características desta 
fonte. 

Desde 2004 a ANEEL concede aos empreendimentos de geração de 
eletricidade baseados em biogás descontos de 100% nas tarifas de TUST e TUSD. 

1.5.3    Agência Nacional do Petróleo 

A ANP publicou em janeiro de 2015 a Resolução 08/2015 que fixa parâmetros 
para o biometano ser utilizado como combustível.  
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1.5.4    Ministério de Minas e Energia 

A Portaria 44/15, do MME estimula a geração de energia elétrica conectada 

à rede de distribuição, pelos microgeradores a diesel e a gás natural, utilizados 
como fonte de backup e para geração em horário de ponta, instalados aos milhares 

em território nacional. Há condições técnicas reais para a utilização do biogás e 
biometano como combustível desses microgeradores. 

A Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético (SPE) do MME 
publicou uma nota técnica solicitando a formação de um grupo de trabalho 

interministerial para trabalhar um Programa Nacional do Biogás e do Biometano 
tendo como coordenação o MME. Justifica-se essa solicitação porque nenhum 

outro ministério do Governo Federal tem legitimidade para convocar um programa 
nacional, tendo como base uma fonte de energia, como o biogás. 

Aguarda-se a retomada do novo período de trabalho, para solicitar ao MME 
a continuidade da proposição.   

1.5.5   Concessionárias 

Dentro de um diálogo construtivo, a ABEGÁS e a ABRACEEL, representantes 
das distribuidoras de gás natural canalizado e das comercializadoras de energia 
elétrica, cientes da importância da inserção do biometano e da eletricidade a partir 
de biogás nas suas respectivas cadeias de valor, contribuíram com a formatação 
deste PNBB.  

De modo geral, as concessionárias estaduais de gás demonstram interesse 
pela ideia de incorporar o biometano em misturas com gás natural nos gasodutos, 
bem como utilizar o biometano como plataforma para projetos estruturantes, e as 
distribuidoras de energia elétrica aderem à ideia da geração distribuída de 

eletricidade, tendo fornecedores atuando de forma descentralizada.  
As questões pendentes para conexões às redes de gasodutos e de 

distribuição elétrica, assim como para a homologação dos gasodutos de biogás 
bruto dependem da atividade dos órgãos reguladores. Também não se tem ainda 
uma definição clara de como as concessionárias vão absorver em suas redes a 
produção descentralizada tanto de eletricidade quanto de biometano. Um grande 
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esforço é necessário para que importantes iniciativas do mercado não venham a 
perder força dado ao não progresso desses entendimentos regulatórios. 

1.6   PRODUÇÃO E APLICAÇÕES 

O biogás e o biometano são fontes renováveis caracterizadas como energia 

de base e muito versáteis para geração de energias elétrica, térmica e automotiva. 
As tecnologias brasileiras de biodigestão hoje disponíveis, possibilitam a 

aplicação do biogás não somente para geração de energia elétrica em grandes 
blocos, através de termelétricas (UTEs), mas também para a geração distribuída 

em pequena escala, sendo assim um apoio sistêmico ao conceito de eficiência 
energética. 

Tanto o biogás como o biometano servem para a substituição de 
combustíveis fósseis na mobilidade rural e urbana, assim como para a substituição 
de lenha e gás liquefeito de petróleo, para energia térmica. Para a geração elétrica 
há oportunidade para o biogás/biometano em substituição aos combustíveis 
fósseis. 

As energias geradas com biogás podem ser consideradas verdes, uma vez 
que são geradas pelo poder combustível de seu principal componente, o gás 
metano, 21 vezes mais impactante sob a ótica das mudanças climáticas que o gás 
carbônico, utilizado como referência em emissões de gases do efeito estufa.  

Ainda cabe mencionar que nos processos de digestão anaeróbica são 

gerados indissociavelmente dois produtos: o biogás e o fertilizante orgânico.  

1.7   PRINCIPAIS SETORES BENEFICIADOS 

Considerando as características de produção setorial e territorialmente 

descentralizada do biogás, os setores da economia nacional que virão a se 
beneficiar diretamente de um Programa Nacional de Biogás e Biometano seriam 
aqueles cujos processos de produção geram resíduos e/ou efluentes orgânicos em 

grande escala. 
É importante destacar que ao fazer esta opção de abrangência, a proposta 

de Política Pública não estará descartando as fontes de biomassa residual do meio 
urbano, como resíduos orgânicos e esgotos, nem de outros setores da economia, 
como as indústrias que produzem efluentes. Apenas estaria postergando por 
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prioridade, as abordagens específicas exigidas pelas particularidades, modelos de 
negócios e principalmente interessados específicos, que ocorrem em meio urbano 

como empresas públicas e privadas de saneamento e coleta e destinação de 
resíduos sólidos. 

Ao se tratar da fração orgânica de resíduos sólidos urbanos e esgotos, que 
também representam potenciais fontes de biogás, vale frisar que esses setores têm 
como foco o saneamento, sendo o biogás um subproduto que pode aumentar a 
eficiência do processo ou reduzir custos operacionais, aumentando a 

sustentabilidade desses sistemas de tratamento. Em vista disso, uma política de 
fomento ao uso do potencial de biogás gerado no tratamento de resíduos e 

efluentes urbanos deve levar em consideração os elevados custos de operação e 
a elevada importância social dos sistemas de saneamento. 

Este documento tem o enfoque energético e apresenta, portanto, a 
proposição de uma Política Pública específica para o agronegócio, setor 
sucroenergético e o setor de saneamento ambiental com abrangência nos 
negócios agropecuários e industriais, visando dar ao biogás e ao biometano um 
cenário político e econômico estável e duradouro como só politicas publicas podem 
proporcionar, visando estimular os investimentos na área.  

1.7.1   Agronegócios de Alimentos 

É a principal força da economia brasileira e responde por um em cada três 

reais gerados no país. É responsável por 40% do Produto Interno Bruto (PIB), 42% 
das exportações totais e 37% dos empregos brasileiros, ou 17,7 milhões de 
trabalhadores. 

Estima-se que o PIB do setor avança a passos largos, saindo de US$ 180,2 
bilhões em 2004, contra US$ 265,5 bilhões em 2013. 

A UNCTAD-Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o 

Desenvolvimento prevê que Brasil será o maior produtor de alimentos do mundo, 
na próxima década.  

De uma maneira geral aceita-se que esse setor, considerado em sua ampla 
abrangência é responsável por 37% do consumo de energia brasileira, ou 
aproximadamente 190 TWh (16 milhões de toe) dos 500 TWh (42 milhões de toe) 
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consumidos anualmente. É um consumo resultante de centena de milhares de 
contas de produtores e agroindústrias.  

Calcula-se que o potencial de geração do biogás neste setor é de cinco 
bilhões Nm³/ano, o equivalente a 2,6 milhões de toe. 

Na composição de custos específica deste setor, o custo da energia situa-se 
entre os três principais itens de seus planos de contas, portanto são significativos 
e determinantes para a sua sustentabilidade econômica e competitividade. Para 
viabilizar-se o setor negocia permanentemente com o Governo e Distribuidoras a 

necessidade de subsídios nas tarifas de energia, que, embora variem por estado 
da Federação, constituem blocos de energia consumida com um dos menores 

retornos para o setor elétrico. 
Considerando-se a projeção da produção potencial deste setor, de cinco 

bilhões de metros cúbicos de biogás/ano (2,6 milhões de toe), se todo esse biogás 
fosse aplicado em geração de energia elétrica e ainda considerando que com 1 
metro cúbico de biogás gera-se 2,30 kWh de energia elétrica, resulta que esse 
setor teria potencial para gerar em torno de 12 TWh/ano (1 milhão de toe), ou 2,5 
% da energia gerada do País. 

Nos setores de produção primária de alimentos a pressão por subsídios na 
energia elétrica e diesel é permanente e inevitável, uma vez que os produtos do 
agronegócio são commodities e geram economias bastante estreitas. Por outro 

lado este setor caracteriza-se por produções primárias, recebe energia 
convencional de alta qualidade, gerada em unidades centrais hidráulicas e 
térmicas, transmitida e distribuída pela infraestrutura construída, e utiliza essa 

energia em aplicações como irrigação, aquecimento de animais confinados, 
acionamento de bombas d’água, motores em geral, moinhos de grãos, filtros, 
correias transportadoras e outras, consideradas aplicações “menos nobres” do que 

aquelas realizadas com energia fornecida para a indústria pesada, hospitais, 
prédios urbanos, eletrificação urbana e pelos consumidores em geral.  

Como o setor se caracteriza pela descentralização da produção e, 
consequentemente, por empreendimentos de pequena escala econômica, propõe-
se que os produtores possam operar em unidades individuais ou coletivas. Sendo 
que para este segundo caso são válidas as instalações cooperativadas constituídas 
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de redes de coleta de biogás, que o transportam para biorefinarias e para 
aplicações em energia elétrica, térmica, combustível e fertilizante orgânico.   

1.7.2   Setor Sucroenergético  

Este setor já foi tratado de forma exclusiva em termos de política pública, 

quando se concebeu gerar energia com bagaço de cana-de-açúcar, o que resultou 
em valiosa referência para políticas específicas de bioenergia. Neste setor, a escala 
real ainda é mais favorável para o biogás.  

O setor já deu mostras suficientes do valor da política pública específica e 

eficiente, na medida em que se confrontando com a necessidade de dar destino 
econômico ao bagaço passou a figurar, em bloco, na matriz energética brasileira 

com participação em torno de 15% da energia gerada. 
A eficiência dos sistemas produtivos de Biogás no setor sucroenergético está 

vinculada à constância: 

•   Na composição dos substratos,  

•   No seu fluxo de alimentação do biorreator,  
•   Na temperatura de trabalho no biorreator, 

•   No grau de mistura do conteúdo no biorreator. 

Em função das características físicas, químicas e biológicas do processo de 
biodigestão anaeróbica a produção de biogás deve ser projetada, implantada e 
operada visando a estabilidade de sua geração ao longo do tempo; ou seja, a meta 

é uma produção constante nas 8.760 horas do ano. 
A utilização de resíduos sucroenergéticos como fonte de matéria orgânica 

tem um grande potencial de desenvolvimento para a produção de Biogás no Brasil. 

Estes produtos gerados em regime de sazonalidade podem ser conservados em 
silos, o que possibilita a geração de energia em quantidades constantes ao longo 
do ano. 

Esta estabilidade possibilita a utilização do Biogás como uma fonte renovável 

em sistemas de produção de energia elétrica, térmica e química (biometano) com 
alto Fator de Capacidade, permitindo o seu emprego para a produção de energia 
de base. Na concepção dos sistemas de produção de Biogás pode ser previsto o 

emprego de estruturas de armazenamento visando a modulação da geração de 
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energia elétrica para suprimento dos períodos de ponta no dia, ou mesmo um 
acumulo para 2 ou 3 dias de operação, bem como a transformação do biogás em 

biometano para substituição do diesel no abastecimento das frotas e 
equipamentos que compõem o ativo operacional das usinas. 

A possibilidade de geração de energia elétrica com alto fator de capacidade 
e de modulação de carga confere ao Biogás uma vantagem comparativa quando 
se considera a utilização de fontes intermitentes como a eólica e a solar. O biogás 
pode ser empregado em regimes de complementaridade com estas fontes, criando 

perspectivas promissoras para a expansão de sistemas de geração baseados na 
integração entre fontes renováveis. 

O Brasil é um dos líderes no contexto mundial do setor de agronegócio. Entre 
estas atividades, se destaca a cana de açúcar que coloca o país como o maior 
produtor mundial de açúcar e etanol. A escala da capacidade de produção 
instalada, o elevado padrão tecnológico e o sistema de logística utilizado no país 
são fatores que favorecem o desenvolvimento de um sistema de produção de 
Biogás integrado com as atividades sucroenergéticas. O potencial de produção de 
Biogás neste modelo abre perspectivas promissoras para que esta fonte alcance 
uma participação significativa na Matriz Energética Brasileira. 

Esta integração possibilita a conversão de resíduos (vinhaça, torta de filtro e 
palha) que hoje não são utilizados como fontes de energia, sem alterar a quantidade 

de cana de açúcar utilizada para a produção de etanol e açúcar, e não exigindo o 
aumento das áreas plantadas. 

 A produção de Biogás irá contribuir para o aumento na receita gerada por 

tonelada de cana, e para a redução de seus custos de produção pela geração e 
aplicação do composto orgânico diminuindo os custos de nutrição dos canaviais. 
Além de o Biogás poder ser convertido em Biometano, combustível veicular que 

contribuirá para a redução dos custos de logística na área agrícola em função da 
substituição do óleo Diesel. 

O potencial de geração de energia elétrica na integração entre a biodigestão 
dos resíduos da produção de etanol e açúcar dependendo da capacidade instalada 
da usina de cana possibilita a implantação de usinas termoelétricas com potencial 
de geração de 10 a 50 MW médios. 
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Tabela 1. Potencial de produção de biogás no setor sucroenergético 

Potencial específico de produção de biogás 40 Nm³/tc moída 

Potencial de geração de energia elétrica 90 kWh/tc 

Usina com capacidade de moagem 1 MM tc/safra 

Potencial de geração anual 90.000 MWh/ano 

Energia Firme 10,27 MW médios 

 
Tabela 2. Potencial brasileiro de geração de biogás considerando-se a safra 

2013/2014 

Moagem safra 2013/2014 650 MM tc 

Potencial de geração de energia elétrica 58.500 GWh/ano 

Energia Firme 6.678 MW médios 

Geração de energia elétrica no Brasil em 2014 570.025 GWh/ano 

Potencial de suprimento da demanda de energia elétrica 
por biogás no Brasil 

10% 

 
Tabela 3. A conversão do biogás em biometano  

Produção de biometano 22 Nm³/tc moída 

Usina com capacidade de moagem 1 MM tc/safra 

Potencial de produção anual 22 MM Nm³/ano  

Potencial de produção de diesel equivalente 20x103m³ Diesel/ano 

 

Tabela 4. O panorama do diesel no Brasil 

Moagem a safra 650 MM tc 

Potencial de Biometano no Brasil 13 MM m³/ano 

Consumo de Diesel no Brasil, 2014 (ANP) 58 MM m³/ano 

1.7.3   Saneamento 

No que tange ao aproveitamento energético de biogás, vale ressaltar a 
importância de considera-lo no setor do saneamento, tanto no tratamento de 
esgotos quanto da fração orgânica de resíduos sólidos, devido a seu potencial de 
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proporcionar maior sustentabilidade e eficiência energética desses sistemas de 
tratamento. 

Em 2011 o Brasil destinou diariamente de forma inadequada 
aproximadamente setenta e cinco mil toneladas de resíduos sólidos urbanos 

(ABRELPE, 2013). Em contraposição, a Lei Federal 12.305/2010, que instituiu a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos Urbanos (PNRS) recomenda que o 
aproveitamento energético dos resíduos seja feito quando houver viabilidade 
econômica para tal fim. Atualmente a maneira mais econômica de aproveitamento 

energético do biogás é o uso de gás de aterros, modelo que vem sendo empregado 
por grandes empresas de gestão de resíduos sólidos no Brasil.  

Uma vez que a PNRS recomenda o aproveitamento energético e estabelece 
a destinação final ambientalmente adequada, a valorização da fração orgânica via 
a digestão anaeróbia controlada se destaca em frente à simples disposição da 
fração orgânica em aterros sob a perspectiva da política. Ou seja, é desejável que 
a fração orgânica de resíduos sólidos urbanos (RSU) seja digerida e não aterrada, 
mas na realidade mais de 40% do RSU Brasileiro ainda não encontra um destino 
adequado e é importante destacar que os aterros sanitários representam as 
oportunidades mais baratas do mercado para valorização de biogás, o que os 
incluem como objeto da política pública proposta. 

Todavia, já se encontram em fase de operação as primeiras iniciativas de 

tratamento mecânico-biológico com uma etapa de geração e uso energético de 
biogás no estado de São Paulo. A viabilidade técnica do emprego do biometano 
de RSU já foi demonstrada em diversas experiências no mundo, onde o tratamento 

de resíduos produz o biogás é utilizado para movimentar os caminhões de coleta 
de resíduos. 

No Brasil, o aproveitamento da fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos 

pode contribuir para atingir os objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos – 
PNRS, Lei 12.305/10 e com a adequação de regulamentações e melhorias na 

comercialização do biogás e de seus subprodutos, como por exemplo o fertilizante 
orgânico é possível agregar uma receita à gestão de resíduos, o que impacta no 
custo final de tratamento. 
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Ainda sob a perspectiva do saneamento, as atividades de abastecimento de 
água e tratamento de esgoto são responsáveis por 2,6% do consumo total de 

eletricidade do país (EPE, 2009), o equivalente a 10,41 TWh/ano (895 mil tep/ano), 
o que corresponde a um terço do consumo elétrico do setor público nacional (MME, 

2011). O Plano Nacional de Saneamento Básico – PLANSAB, publicado em 2013, 
prevê uma coleta de 92% dos esgotos gerados dos quais 93% deverão ser 
tratados até 2033, em comparação aos 40% coletados e tratados no ano de 2013 
(MCidades, 2013). Portanto, espera-se um aumento significativo do consumo 

energético no setor. Neste contexto o aproveitamento energético do biogás torna-
se uma alternativa cada vez mais relevante para os setores de saneamento e de 

energia, permitindo a redução de custos, impactos ambientais, demanda por 
energia centralizada e a possibilidade de autogeração de energia contribuindo para 
a eficiência energética. 

Atualmente o Brasil conta com poucas experiências concretas em uso do 
biogás de ETEs, mas que atingem percentuais de auto-geração de até 70% da 
eletricidade consumida.  

As barreiras encontradas para disseminação do uso de biogás no setor de 
saneamento refletem as barreiras encontradas nos outros setores: 

•   Baixa disseminação de conhecimento, acesso a informação e a 
tecnologias existentes e comprovadamente eficazes na produção de 

energia elétrica e térmica; 

•   Falta conhecimento do setor de saneamento sobre as reais 
potencialidades de aproveitamento do biogás; 

•   Dificuldades para o aproveitamento de linhas de financiamento;  
•   Custos consideravelmente altos de importação de tecnologias; e 

•   Falta de know-how próprio e de pessoal capacitado para operar e manter 
plantas de biogás.  

O aproveitamento energético de Biogás em ETEs é acima de tudo uma 
medida de eficiência energética que pode reduzir os custos operacionais do serviço 
de saneamento. Estudos apontam que esta medida já é viável economicamente 

para uma faixa entre 100.000 a 200.000 habitantes. Projetos nessa área, apesar 
do menor impacto na matriz energética se comparado a área de RSU e resíduos 
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agropecuários, poderiam contribuir para a consolidação de um mercado nacional 
de biogás e biometano. 

2   O PROGRAMA 

2.1   Objetivos e Diretrizes 

A Proposta de Programa Nacional de Biogás e Biometano (PNBB) constitui-
se em um Programa do Governo Federal, na forma de política pública, a ser 
planejado, orientado e monitorado por um Comitê Interministerial, formado por 
representações de Ministérios com ações correlatas ao tema, com participação da 
sociedade civil representativa no tema, coordenado pelo Ministério de Minas e 

Energia; 

2.1.1   Objetivo Principal  

Promover no Brasil um cenário institucional, econômico, normativo e 
regulatório, que proporcione condições favoráveis e estáveis necessárias para 
referenciar, estimular e assegurar a produção e aplicações do biogás e do 

biometano como fontes energéticas renováveis, integradas à matriz energética 
nacional, contribuindo para a oferta territorial local e regional de energia elétrica, 
térmica e combustível, para promover a eficiência energética e a sustentabilidade 

de setores produtivos e para a inclusão social produtiva, com a geração de renda 
e empregos.   

2.1.2   Principais diretrizes do PNBB 

-   Consolidar o Biogás e o Biometano como fontes energéticas renováveis, 

com participação na matriz energética nacional; 
-   Utilizar as energias geradas com biogás e biometano para o 

desenvolvimento econômico sustentável local e regional; 

-   Utilizar o biogás e o biometano como fonte complementar à oferta interna 
de energia térmica, elétrica e combustível; 

-   Reduzir a necessidade de importação de óleo diesel, GLP e gás natural na 
matriz energética brasileira; 
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-   Reduzir impactos negativos ao meio ambiente provenientes de atividades 
da agroindústria e deposição de resíduos; 

-   Difundir o conceito de Geração Distribuída de Energia Elétrica e Produção 
Descentralizada de Combustível; 

-   Difundir o conceito de intercambiabilidade de biometano nas redes de 
distribuição de gás natural observando limitações regionais e em 
conformidade com a regulamentação da ANP; 

-   Melhorar a confiabilidade da distribuição da energia elétrica no sistema;  

-   Trabalhar com a ANP, ABEGÁS e com os Governos Estaduais para 
regulamentar o swap de biometano entre redes de distribuição e transporte 

de gás natural; 
-   Estabelecer segurança normativa a longo prazo para atrair e viabilizar 

investimentos na produção e aplicações energéticas do Biogás e do 
Biometano e visando a proteção do consumidor das energias geradas com 
biogás e biometano, baseada nas suas qualidades e oferta firme; 

-   Articular e objetivar as iniciativas e os vários programas em curso no âmbito 
do Governo Federal; 

-   Credenciar uma rede laboratorial nacional para atestar a qualidade do 
biogás e biometano; 

-   Identificar instituições de pesquisa e extensão para a formação de uma rede 

referencial de informações sobre soluções para produção e aplicações do 
biogás e biometano, adequadas e apropriadas às condições naturais e 
sociais brasileiras; 

-   Estimular aplicações financeiras dos fundos setoriais em pesquisa e 
desenvolvimento para o biogás e biometano; 

-   Articular a criação de um fundo garantidor dos projetos de biogás e 

biometano; 
-   Promover capacitação e disponibilização de informações relacionadas a 

produção de biogás e aplicações energéticas; 
-   Promover o envolvimento de atividades produtivas potencialmente 

geradoras de biogás e biometano, na sua produção e aplicações visando a 
própria sustentabilidade e eficiência energética. 
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2.2   Proposta de Estrutura Gerencial 

Propõe-se que a gestão do PNBB seja feita por um Comitê Interministerial 

composto dos Ministérios afins e coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, 
com participação assegurada da sociedade civil organizada em torno do tema 

biogás e biometano. 
Caberá a este Comitê Interministerial deliberar sobre as iniciativas que levam 

o PNBB a cumprir seus objetivos. 

2.3   Proposta de Plano de Trabalho 

Sugere-se que o Comitê Interministerial: 
- Mantenha ativas as agendas das agências reguladoras para atualização da 

regulação pertinente; 
- Promova a formação de uma rede de laboratórios para monitorar a 

qualidade do biogás e do biometano, com capilaridade suficiente para dar 
cobertura às regiões e atividades de maior potencial de produção; 

- Estimule a capacitação técnica específica em todos os níveis. 

3   PROPOSIÇÕES TEMÁTICAS 

3.1   Oportunidades para o Biogás no Brasil 

Um dos principais fundamentos do uso do biogás e do biometano é a 
promoção de uma sinergia entre o tratamento de resíduos e a geração de energia 
renovável. A vertente ambiental impacta diretamente o setor agropecuário, uma vez 

que o tratamento adequado de resíduos permite um melhor uso da terra e expande 

o potencial para a criação de animais, e demonstra extrema efetividade nos setores 
urbano e agrícola com a oportunidade de mudança da matriz de combustível das 
frotas de veículos pesados de diesel para biometano. 

Sob a perspectiva da agroindústria e da indústria alimentícia o biogás vem 
como uma excelente oportunidade para a redução de custos com o uso de energia. 
A oportunidade de cogeração local, reduzindo as perdas na transmissão e 
direcionando o calor gerado para processos industriais, se torna uma alternativa 
atraente em um cenário de aumento de preços de energia elétrica. 
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A possibilidade de gerar novos investimentos em infraestrutura para distribuir 
um combustível equivalente ao gás natural às áreas ainda não atendidas pela rede 

de gasodutos, é uma oportunidade para o biogás, visto que possibilita o 
desenvolvimento industrial do interior do país, a redução de emissões de gases 

efeito estufa, a oportunidade de realização de projetos estruturantes, além de 
permitir, em alguns casos, a substituição do diesel pelo biometano na matriz de 
transportes. 

Uma lógica semelhante pode ser pensada para a energia elétrica. A vocação 

do biogás ou para injetar eletricidade em “finais de linha”, invertendo o sentido da 
energia, é outra oportunidade promovida pelo biogás. Sabe-se que há disparidade 

na qualidade de energia elétrica nos meios urbanos e rurais. O incentivo ao 
desenvolvimento da geração distribuída através do biogás pode reduzir tal 
disparidade. 

Promover e fomentar este setor com políticas públicas, incluindo realizar 
leilões para compra de energia, regular o mercado para permitir a injeção de 
biometano nas redes de gasodutos, bem como viabilizar iniciativas de produção de 
biogás via digestão anaeróbica da fração orgânica do RSU. 

Fazer do Brasil, um país pioneiro no desenvolvimento de tecnologias de 
biodigestão para aproveitamento energético, que futuramente poderão ser 
exportadas para países de clima tropical. 

O apoio ao desenvolvimento de um novo setor gera impactos positivos no 
sistema tributário, com o incentivo a abertura de novos postos de trabalho e 
aumento na arrecadação de impostos. 

Por último, mas não menos importante, estes investimentos em infraestrutura 
devem cumprir todos os requisitos de segurança ao longo da cadeia, uma vez que 
não podem pôr em risco a segurança operacional das estruturas envolvidas, 

principalmente das redes de distribuição a serem construídas a partir do aumento 
de oferta de eletricidade e do biometano e o amadurecimento do mercado. 

3.2   Regime Tributário 

No atual regime tributário brasileiro, de alta complexidade, insegurança 
jurídica e guerra fiscal entre os estados da federação, é preciso focar tanto nas 
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soluções que evitem as mazelas já identificadas em setores como óleo & gás 
(REPETRO) e energia elétrica (Substituição Tributária), quanto nas soluções que, de 

sucesso em outros setores como a energia eólica (Alíquota Zero, PIS-importação e 
COFINS-importação de Equipamentos) e o biodiesel (Alíquotas Diferenciadas por 

Origem) atendam os diferentes modelos de negócio, bens do ativo, produtos e 
subprodutos do setor de biogás e biometano.  

A simplificação tributária, mais do que imperativa, mostra-se como 
oportunidade de o Governo Federal atingir um novo patamar de racionalidade e 

eficiência tributárias em um “novo setor” extremamente regulado e controlado. 
Tanto pelo lado dos insumos/resíduos e dos ativos/plantas de processamento 

(autorizações ambientais, por exemplo), quanto das saídas dos principais produtos 
sujeitos à tributação (energia verde pela ANEEL e biometano pela ANP, por 
exemplo) são mínimas as chances de sonegação e, portanto, ótimo o ambiente 
para desoneração total de todas as operações antecedentes à venda de energia e 
biometano. 

Iniciando pela identificação de possíveis diferentes códigos de classificação 
fiscal (CNAE/NCN/Ex-tarifários) e pela identificação de diferentes benefícios fiscais 
já concedidos a setores similares (REIDI/Linha Azul/Crédito Presumido/Alíquota 
Zero/Suspensão) sugere-se a instituição de políticas tributárias e fiscais novas, 
simplificadas e coordenadas com os estados no âmbito do CONFAZ, para 

atendimento aos fornecedores, aos empreendedores, às fazendas públicas e aos 
clientes conscientes da importância de se valorizar essa novíssima e desafiadora 
atividade econômica energética verde.  

 
É é justamente nessa linha que a ABiogás propõe: 

3.2.1   Procedimentos para solicitação de novos CNAEs/ NCMs / Ex-tarifários 

Para viabilizar o encaminhamento de pedidos de novos CNAEs (IBGE), NCMs 
e Ex-tarifários (MDIC), é importante que sejam alinhadas com o poder público tanto 

as políticas tributárias quanto a operacionalidade rápida e eficiente nas concessões 
de benefícios fiscais propriamente ditos.  
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CNAEs - CENÁRIO ATUAL 
As empresas envolvidas na produção de energia elétrica a partir de biogás 

estão enquadradas no CNAE 3511-5/01, que abrange de forma genérica todas as 
formas de geração de energia. 

 
 

Hierarquia 

Seção: D ELETRICIDADE E GÁS 
Divisão: 35 ELETRICIDADE, GÁS E OUTRAS UTILIDADES 
Grupo: 351 GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
Classe: 3511-5 GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

Subclasse 3511-
5/01 

GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

 
A mesma situação (classificação genérica) pode ser verificada quanto ao 

CNAE 3520-4/01, em que estão classificadas as empresas que produzam qualquer 
tipo de gás, inclusive a partir de material orgânico. 

Hierarquia 

Seção: D ELETRICIDADE E GÁS 
Divisão: 35 ELETRICIDADE, GÁS E OUTRAS UTILIDADES 

Grupo: 352 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS 
GASOSOS POR REDES URBANAS 

Classe: 3520-4 PRODUÇÃO DE GÁS; PROCESSAMENTO DE GÁS 

NATURAL; DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOSOS 
POR REDES URBANAS 

Subclasse 3520-
4/01 

PRODUÇÃO DE GÁS; PROCESSAMENTO DE GÁS 
NATURAL 

 

 

Essa forma de classificação pode ser usada para políticas energéticas (e 
fiscais) específicas para o desenvolvimento do setor de Biogás/Biometano no 

Brasil, segregando, por exemplo, atividades de fontes renováveis/não renováveis, 
de fontes limpas/poluentes, de fontes urbanas/agrícolas/industriais, dentre outras. 
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NCMs e EX-TARIFÁRIOS - CENÁRIO ATUAL 
Sugere-se NCMs dos insumos conforme as origens das matérias-primas 

(conforme preponderância) para possibilitar que políticas como substituição 
tributária, isenções, alíquota zero, redução de base de cálculo, créditos presumidos 

e outros benefícios possam ser concedidos, por prazo certo ou não: 
a. Substratos provenientes da agroindústria/agrícolas; 
b. Substratos urbanos/aterros; 
c. Planta de tratamento de esgoto/saneamento; 

d. Biogás – como insumo básico do biometano e da eletricidade (verde); 
e. Outros substratos orgânicos. 

 
Do mesmo modo, sugere-se novas NCMs ou subclasses de NCMs existentes 

para os produtos gerados a partir da biodigestão: 
a. Energia (verde); 
b. Biogás; 
c. Biometano; 
d. Fertilizante orgânico; 
e. CO2. 
 
Em que pese haver um formulário de informação básica para solicitação de 

modificações permanentes da NCM e/ou da TEC, o fato é que a ABiogás somente 
pretende pleitear em favor de seus associados alguma alteração após o 
alinhamento de políticas tributárias federais (II, IPI, PIS, COFINS, PIS-

IMPORTAÇÃO, COFINS-IMPORTAÇÃO, CPRB, CSLL, IRPJ) e estaduais 
(CONFAZ-ICMS). 

Nesse mesmo sentido, a que se levar em consideração aspectos fiscais e 

contábeis de forma que a criação de novas NCMs ou subclasses de NCMs 
existentes não inviabilizem a injeção de biometano em gasodutos de gás natural.  

Por fim, do mesmo modo, sugere-se NCMs e EX-TARIFÁRIOS dos ativos e 
sistemas necessários à produção de biogás/biometano e à geração de energia (a 
partir da biodigestão).  
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A título de exemplo, assim como o inciso XXXVII do artigo 28 da Lei 
10.865/2004 foi incluído pela Lei 13.097/2015 para reduzir a zero a alíquota do 

PIS-Importação e da COFINS-Importação sobre equipamentos para geração de 
energia eólica, precisamente enquadrados no “Ex 01 do código 8503.00.90 da 

TIPI”, pretende-se com o auxílio do Poder Público, atentos a todos os reflexos da 
Lei de Responsabilidade Fiscal, do controle de sonegação e do necessário 
incentivo à produção de equipamentos de maior conteúdo local, definir de uma vez 
só os CNAEs, NCMs e EX-Tarifários necessários à redução dos custos tributários 

do setor de biogás e biometano.   

3.2.2   Desoneração tributária na aquisição de matérias-primas, material intermediário, 

ferramentais, ativo imobilizado e uso e consumo. 

Sugestão de encaminhamento: carga tributária semelhante à de outros 
setores (p.ex. equipamentos energia eólica da Lei 13.097/2015, produtos químicos 
e etanol – Lei 12.859/2013 e agroindústria/agropecuários - Decreto 5.630/2005 e 
Lei 10.925/2004), através dos quais se obteve, dentre outros benefícios, a 
suspensão, a alíquota zero, a concessão de créditos presumidos, depreciação 
acelerada incentivada, etc. 

Nesse ponto, outra solicitação é que, no tocante ao ICMS, mais precisamente 
no CONFAZ, o Ministério da Fazenda coordene para que todos os estados da 
federação concordem na autorização para que cada um deles possa conceder, 

por prazo certo ou não, benefícios fiscais de desoneração do ICMS para aquisição 
de matérias-primas, material intermediário, ferramentais, ativo imobilizado e uso e 
consumo inclusive de itens importados. 

Em nível estadual, por exemplo, uma das medidas específicas poderia ser a 

relacionada com a isenção do ICMS sobre equipamentos para geração de energia 
verde e para captação, tratamento e processamento de biogás. Adotando-se o 

exemplo de São Paulo, que isenta ICMS sobre equipamentos de biogás (Decreto 
nº 60.298/ 2014), é preciso coordenar esforços para que todos os estados da 
federação possam apoiar o desenvolvimento do mercado do biogás e do 
biometano e investimentos em infraestrutura de geração distribuída, garantindo a 
interiorização e a regionalização do desenvolvimento. 
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Além dos benefícios já concedidos aos demais setores que guardam 
similaridade (energia eólica, agroindústrias e químicos) e dos benefícios estaduais 

de equipamentos, sugere-se a redução de tributos (II, IPI, ICMS, PIS/Cofins) das 
peças de reposição dos grupos geradores e de máquinas de separação e 

condicionamento de biogás.  
Como hoje as alíquotas de tributos são as mesmas para, por exemplo, peças 

de um motor a diesel (com similar nacional) ou peças de um motor a gás natural 
e/ou biogás (sem similar nacional), pretende-se com a classificação fiscal 

diferenciada possibilitar a referida redução pleiteada. 
A título exemplificativo das referidas peças de reposição, mais precisamente 

de um grupo gerador movido a gás natural (não automotivo) colocamos as NCMs 
8511.10.00 (velas), 8409.9190 (filtro de óleo), 8421.3100 (filtro de ar), 8409.9114 
(válvulas) e 8483.2000 (mancais). 

Outra NCM importante, apesar de bem genérica, é a 8479.89.99, de “outros” 
de máquinas e aparelhos mecânicos com função própria, não especificados nem 
compreendidos noutras posições do Capítulo, onde hoje se enquadram alguns dos 
modelos de usina “padrão-alemão”.  

Por ser tão genérica, a via de nova NCM ou do ex-tarifário que possa também 
incluir a reunião de peças como sistema, será necessária à redução e/ou garantia 
de não modificação das alíquotas dessa classificação: 14% de II, 0% (hoje) de IPI, 

1,65% de PIS e 8,6% de COFINS. 
Demonstrando-se que os bens importados não tenham similar nacional, 

pretendemos através de pleitos ex-tarifário reduzir o II de 14%, por exemplo, para 

uma alíquota de 0%. 
Já o IPI, PIS/COFINS-Importação e adicional da COFINS-Importação seriam 

resolvidos através das suspensões via REIDI, para habilitados e co-habilitados. 

Por fim, no tocante à depreciação acelerada incentivada de equipamentos, 
benefícios como a depreciação em 2 anos, prazo em que normalmente a curva de 

aprendizagem se estabiliza e a opção pelo Lucro Presumido pode se mostrar 
vantajosa, mostram-se bastante adequados ao incentivo sob a ótica do IRPJ e da 
CSLL. 
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Quanto à CSLL, tendo-se em vista o caráter social e ambiental desse novo 
setor que pretende-se ter CNAE específico, outra possibilidade é a sua isenção, 

ainda que temporária, como forma de incentivo à adesão de maior número de 
empresas interessadas no processo de biodigestão para geração de energia a 

partir do biogás, ao invés da mera queima de resíduos, a qual se mostra 
energeticamente menos eficiente e ambientalmente menos apropriada que essa 
tecnologia da biodigestão.  

3.2.3   Redução da tributação sobre o fornecimento de energia elétrica, biogás, 

biometano, adubos líquidos e sólidos, vapor e energia térmica 

Para criação desse setor no Brasil de maneira sustentável e buscando-se 

investimentos já nos curto e médio prazos, sugere-se que os benefícios sejam 
concedidos pelo prazo de 20 anos, com redução gradual antes de seu término, 
permitindo assim que os projetos de ciclo mais longos, tenham maior previsibilidade 
para seus investidores. 

O principal benefício solicitado é em relação ao ICMS, mais precisamente para 
que a União Federal, na presidência do CONFAZ, coordene para que todos os 
estados da federação concordem na autorização para que cada um deles possa 
conceder o benefício do crédito presumido de ICMS (estorno de débito) que 
represente alíquota efetiva de até 2% nas saídas de energia verde, biometano, 
fertilizante orgânico e CO2 de biogás. 

Nessa mesma coordenação de esforços, dada a modelagem comercial do 
setor, que acaba se utilizando de comercializadoras para venda do excedente de 
energia verde e de biometano, ao invés de ter equipes próprias de venda, busca-

se a exclusão da substituição tributária, permitindo assim que as comercializadoras 

de energia e biometano, ao adquirirem esses produtos com alíquota cheia, 
creditem-se do valor integral do ICMS destacado na nota fiscal. 

Igualmente, é importante considerar a redução do PIS/COFINS incidente 
sobre as receitas provenientes da atividade de fornecimento de energia elétrica, 
biogás, biometano, adubos líquidos e sólidos, vapor e energia térmica. 
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3.2.4   Desoneração em toda a cadeia dos componentes, partes e ferramentais 

utilizados na conexão e transmissão de energia elétrica e produção e transporte de 

biogás/biometano 

Sugestão de encaminhamento: carga tributária semelhante à de outros 

setores (p.ex. energia eólica, produtos químicos e agroindústria), através dos quais 
se obteve, dentre outros benefícios, a suspensão, a alíquota zero, a concessão de 
créditos presumidos, depreciação acelerada, etc. 

Nesse ponto, outra solicitação é que, no tocante ao ICMS, mais precisamente 

no CONFAZ, o Ministério da Fazenda coordene para que todos os estados da 
federação concordem na autorização para que cada um deles possa conceder, 
por prazo certo ou não, benefícios fiscais de desoneração do ICMS para aquisição 
de ativos da cadeia de componentes, insumos, partes e ferramentais utilizados na 
conexão e transmissão de energia elétrica e produção e transporte de 
biogás/biometano, o que normalmente é tido como custo da operação.  

Talvez em analogia ao REPETRO, levando-se em consideração as 
classificações com novos códigos CNAE, NCM e/ou EX-tarifários, seria possível dar 
segurança às fazendas públicas quanto à impossibilidade de sonegação por parte 
de fabricantes ou importadores de equipamentos e linhas de transmissão. 

Outra possibilidade é a criação de sistema similar ao das montadoras, com a 
criação de Ex-tarifários que só podem ser utilizados por empresas de determinada 

categoria econômica, e após o cadastro simplificado junto ao MDIC. 

3.2.5   Extensão do REIDI à produção de biogás 

Sugere-se a inclusão do item “produção e processamento de biogás” na 
legislação do REIDI, uma vez que a ANP (entidade responsável pelo 

enquadramento no REIDI) não considera o biogás/biometano como gás natural e 
sim como um tipo de biocombustível.  

É o caso de inclusão do referido item no inciso II do art. 5º do Decreto nº 
6.144/ 2007, no inciso VI do artigo 5º da Instrução Normativa RFB 758/2007 e nos 
dispositivos da Portaria 406, de 20 de outubro de 2009. 
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Em resumo, é preciso criar políticas tributárias adequadas ao setor que 
estimule investimentos no curto prazo, evite perda de arrecadação fiscal de setores 

que indevidamente queiram se equiparar a essa nova fronteira energética Brasileira. 

3.3   Modelo Institucional e Comercialização de Biometano 

A Lei do Gás dispõe sobre as atividades de importação, exportação e 
transporte de gás natural por meio de condutos, que estão sob o monopólio da 
União na forma do artigo 177 da Constituição Federal, bem como sobre outras 
atividades pertinentes à indústria do gás natural, tais como processamento, 

tratamento, liquefação, regaseificação e estocagem. Desta forma, a inserção do 
biometano em uma lei que trata de energéticos com características totalmente 

diversas e que regula atividades econômicas monopolizadas e/ou reguladas pelo 
Estado não seria pertinente.  

Desta forma, entende-se que sendo o biometano um biocombustível, a ANP 
tem competência legal para regular a sua produção, bem como as demais 
atividades a ele relacionadas, na forma do artigo 8º, XVI, da Lei 9.478/97 (Lei do 
Petróleo).  

3.3.1   Objetivo 

Definição de um modelo institucional e de comercialização de biometano que 
esteja alinhado às Leis existentes e homologadas pela ANP e pelas Agências 
Reguladoras Estaduais.  

Apoiar o mercado a desenvolver modelos de Acesso aos gasodutos de 
distribuição e a Troca Operacional (SWAP) de biometano. 

3.3.2   Modelo Institucional 

Agentes do setor de biometano e gás natural 

Os agentes atuam nas atividades de exploração, desenvolvimento, produção, 
processamento, tratamento, transporte, carregamento, estocagem, importação, 

exportação, acondicionamento, liquefação, re-gaseificação, distribuição e 
comercialização. 
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Sugere-se a classificação dos agentes em duas categorias, similar ao que 
ocorre no setor elétrico: 

•   Agentes Institucionais 
•   Agentes que executam atividades de governo 
•   Agentes que executam atividades regulatórias 

•   Entidades de direito privado que executam atividades especiais 
•   Agentes Econômicos 

•   Produtor 
•   Comercializador 

•   Distribuidor 
•   Transportador 
•   Consumidor 

3.3.3   Comercialização do Biometano 

A Lei vigente do setor de gás natural prevê que a comercialização de gás 
natural canalizado seja realizada pelas distribuidoras estaduais, e aqui sugerimos 
neste documento a criação de um procedimento similar ao “Parecer de Acesso 

Técnico-operacional” do setor elétrico, onde produtor e distribuidor interajam para 
validar a possibilidade de injeção de determinada quantidade de biometano em 
determinada rede, dentro dos parâmetros de qualidade aprovados pela ANP e 

pelas Agências Reguladoras Estaduais, e dentro do conceito de 
intercambiabilidade. 

Este Plano também apresenta uma proposta de incentivo fiscal ao biometano, 

criando competitividade para a cadeia de valor do biometano. E, por fim, defende 
a importância da formatação do ambiente para a injeção de biometano nas redes 
de distribuição de gás natural espalhadas pelo país. 

Proposta PNBB. Incentivo tarifário ao Biometano - Proposta de Gás 
Incentivado  

Ø   Sugere-se que o biometano possua uma tarifa diferenciada, que reflita as 
externalidades e os benefícios socioambientais, através de um sistema que 
não prejudique a receita das concessionárias. 
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Ø   Aplicação de incentivos tributários aos contratos negociados nos leilões de 
compra e venda de biometano 

ü   Isenção de PIS e COFINS 
ü   Redução na alíquota de ICMS 

 

Proposta PNBB. Regulamentar a Troca Operacional (SWAP) 
Da mesma forma, a Troca Operacional (ou SWAP), também está sendo 

regulamentada pela ANP nesta mesma Resolução recentemente levada a consulta 
pública (Anexo 3). O PNBB apoia a regulamentação da Troca Operacional (SWAP) 

de gás natural e biometano. Sugere-se aqui a ampliação da Troca Operacional (ou 
SWAP) também ao biometano.  

Extraído da Resolução ANP sob consulta pública, e com a adição do 

biometano: 
Art. 44. O Transportador deve, em todos os Pontos Relevantes da Instalação 

de Transporte, oferecer, onde aplicável, a Troca Operacional nas seguintes bases: 
I - garantida e não garantida, em montante correspondente à Capacidade 

Técnica de Transporte em sentido inverso ao fluxo predominante para Instalações 

de Transporte com possibilidade de fluxo bidirecional; 
II - garantida, em montante correspondente ao fluxo mínimo histórico da 

Instalação de Transporte, quando comprovadamente não houver possibilidade de 

fluxo bidirecional; e  

III - não garantida, em montante correspondente à diferença entre a 
Capacidade Técnica de Transporte e a Troca Operacional já contratada na 

modalidade garantida, quando comprovadamente não houver possibilidade de 

fluxo bidirecional. 

Proposta PNBB: Garantia de acesso aos gasodutos de distribuição  
De acordo com a Constituição Federal Brasileira, a regulação das atividades 

de distribuição e comercialização de gás natural canalizado é de responsabilidade 

dos Estados, que o faz através das Agências Reguladoras Estaduais. Para que haja 
uma verdadeira consolidação da abertura do mercado, é importante que todos os 
Estados tenham um fórum formal para potenciais produtores interagirem com a 
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distribuidora estadual visando entender a viabilidade de inserção de biometano nas 
redes de distribuição. 

Nesse contexto os produtores teriam que ser devidamente registrados na 
ANP e capazes de produzir biometano com qualidade e vazão intercambiável com 

a qualidade e volume da rede a conectar. Satisfeitas estas condições, produtores 
poderiam acessar as distribuidoras de gás, através de um processo formal, 
acompanhado pela Agência Reguladora Estadual. Esses agentes teriam, por sua 
vez, o ônus de analisar as propostas apresentadas e definir a viabilidade, sobre 

quais condições, da conexão pretendida. 
 

3.4   Leilões de Energia Nova – geração termelétrica a partir de biogás e de 
biometano 

Objetivo 
Ø   Inserção da fonte biogás e biometano em leilões de energia nova 
Ø   Criação de regras de leilão específicas para a geração termelétrica a partir 

do biogás e do biometano que reflitam os incentivos aqui propostos e que 
respeitem as particularidades tecnológicas e energéticas desta fonte 

Ø   Sugestão de Sistemática de Contratação de energia elétrica produzida por 
usinas térmicas a biogás e a biometano 

Ø   Sugestão de Sistemática de Contabilização e Liquidação de Diferenças 

entre montante contratado e a produção efetiva de energia elétrica 
produzida por usinas térmicas a biogás e a biometano. 

3.4.1   Sistemática de Contratação de energia elétrica produzida por usinas térmicas a 

biogás e biometano 

Ambiente de Contratação Regulada – Mercado Cativo 
Sugere-se que as fontes biogás e biometano sejam contratadas através de 

leilões regulares de energia (eletricidade) nova, isoladamente ou em conjunto com 
a fonte biomassa, com regras específicas à fonte, respeitando e refletindo as suas 
particularidades tecnológicas, sua disponibilidade de combustível, preço alvo justo 
para a fonte (R$/MWh), isenções tributárias e demais benefícios alcançados pela 
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fonte biogás e biometano renovável e biogás de aterro sanitário, respeitando-se as 
restrições técnicas de infraestrutura.   

A título de exemplificação, citamos os Leilões de Energia Nova onde a fonte 
pode concorrer: 

1.   Leilão de Fontes Alternativas 
2.   Leilão A-5 
3.   Leilão A-3 
4.   Leilão de Energia de Reserva 

E ainda a contratação direta via edital de concessionária de distribuição como 
fonte Geração Distribuída. 

5.   Geração Distribuída 
Modalidades Contratuais 
Os Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado (CCEAR) 

podem ser firmados em duas modalidades, dependendo da parte que assume o 
risco hidrológico, risco de indisponibilidade, risco de variação de preços de 
combustíveis, entre outros. O que diferencia o CCEARQ do CCEARD, além dos 
aspectos formais, é a alocação de riscos entre as partes signatárias do contrato, 
como segue: 

•   Contratação por meio de CCEARQ: gerador entrega uma quantidade certa 
de energia, a preço fixo, assumindo os riscos hidrológicos, de 

indisponibilidade, variação cambial, variação de preços de combustíveis. Os 
distribuidores pagam um valor fixo pela energia contratada e assumem os 

riscos de diferenças de preço entre submercados, no caso de energia nova, 
que é entregue no centro de gravidade do submercado do gerador; 

•   Contratação por meio de CCEARD: o gerador disponibiliza uma quantidade 
máxima de energia, recebe uma receita fixa e assume os riscos de 

indisponibilidade acima da declarada. Os distribuidores pagam a receita 
anual (em 12 parcelas) e pagam o combustível gasto em função de 
despacho econômico comandado pelo ONS. Esse pagamento é feito com 

base no CVU declarado pelo gerador no momento do leilão. Os 
distribuidores assumem os riscos de exposição no mercado de curto prazo, 
com repasse garantido às tarifas. Em caso de CVU nulo, o empreendimento 
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será despachado na base, e a sua receita fixa será calculada com base no 
preço de venda da energia no leilão e a sua garantia física 

declarada/calculada. 
Em resumo, nos CCEARD, o gerador contratado por um conjunto de 

distribuidores recebe um valor fixo, desvinculado de sua produção física, pela 
energia que coloca à disposição do sistema. Os distribuidores se obrigam também 
a pagar o gerador pelo combustível (caso de UTE´s com C_comb não nulo) e com 
compras de energia de outros fornecedores, caso seja necessário para cobertura 

contratual da demanda. Logo, os CCEARD transferem grande parte dos riscos dos 
geradores para os compradores que os contratam nessa modalidade. Em 

contrapartida, os compradores esperam que os preços ofertados sejam reduzidos 
na mesma proporção. 

Sob o ponto de vista de modicidade tarifária, o CCEARD é a modalidade de 
contratação mais vantajosa, nos leilões de energia nova, para fontes termelétricas 
e fontes alternativas. Em geral, os empreendedores termelétricos preferem o 
CCEARD ao CCEARQ. 

Sugere-se para os leilões de compra de energia nova produzida por térmicas 
a biogás e a biometano que: 

Ø   O modelo de contratação seja por Disponibilidade com CVU nulo; 
Ø   As usinas possuem inflexibilidade igual à sua disponibilidade declarada pelo 

agente gerador, ou seja, 100% de inflexibilidade; 
Ø   As usinas possuem Custo Variável Unitário – CVU nulo; 
Ø   A declaração de disponibilidade de energia para o SIN, feita pelos agentes 

geradores, deverá ser a líquida, ou seja, já abatida do consumo interno e 
das perdas elétricas até o ponto de conexão (rede de distribuição ou rede 
básica de transmissão); 

Ø   As usinas terão a sua Garantia Física (GF) definida como sendo a máxima 
quantidade de energia que a usina pode vender no SIN, e calculada de 

acordo com a metodologia descrita a seguir.  
 
Determinação das Garantias Físicas das Usinas Termelétricas a Biogás e 

Biometano, Inflexíveis ou com Custo Variável Unitário (CVU) Nulo  
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As premissas básicas para o cálculo da Garantia Física destes 

empreendimentos são as seguintes: 
ü   A geração é totalmente inflexível – 100% de Inflexibilidade 

ü   O Custo Variável Unitário pode ser igual a ZERO em razão da inflexibilidade 
total 

ü   A disponibilidade de energia para o SIN é definida pelo agente gerador, 
devendo este informar os valores mensais em MWh, descontando o 

Consumo Interno e as Perdas Elétricas até o Ponto de Conexão da Usina 
com o Sistema Elétrico. Cada um destes valores mensais deve ser igual ou 

inferior à Disponibilidade Máxima (D_max), dada pela equação a seguir e 
limitados à disponibilidade do recurso energético. 

 
D_max = Pot_ef x FC_max x (1-TEIF) x (1-IP) 

 
Onde: 
D_max é a disponibilidade máxima de geração contínua 
Pot_ef é a potência efetiva da usina 
FC_max é o fator de capacidade máximo da usina (relação entre Energia 

gerada/Energia gerável) 

TEIF é a taxa equivalente de indisponibilidade forçada 
IP é a indisponibilidade programada 

ü   Toda a capacidade instalada deve ser informada, e esta capacidade estará 

comprometida com o montante de energia declarado pelo agente gerador 
ü   Como a Inflexibilidade da Usina, em cada mês, é igual à sua Disponibilidade 

mensal informada, a Garantia Física do empreendimento será dada por: 

 

𝐺𝐹 =
𝐷𝑖𝑠𝑝()*

(+)

8760  

 

Onde:  
GF = garantia física da usina, em MW médio. 
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Dispm = disponibilidade energética mensal da Usina declarada pelo agente 
gerador, em MWh. 

 
Sistemática de Contabilização de Contratos e Liquidação de Diferenças 

 
Similar ao processo de contabilização de contratos da fonte eólica, sugere-

se com algumas adaptações, e extraído do Novo Modelo do Setor Elétrico, a 
seguinte sistemática de contabilização e liquidação das diferenças entre o 

montante contratado e a produção efetiva de energia elétrica produzida por usinas 
térmicas a biogás e a biometano. 

 
Sistemática proposta para o Biometano e o Biogás 
 

a)   Agrosilvopastoril e Estações de Tratamento de Esgoto 
Sugere-se que o prazo dos Contratos de Comercialização de Energia Elétrica 

no Ambiente Regulado (CCEAR´s) seja de 20 anos. 
Para efeito de contabilização e liquidação de diferenças entre o montante 

contratado e a produção efetiva, sugere-se que o prazo de contrato (20 anos) seja 
subdividido em cinco períodos de conciliação quadrianuais. A produção média 
anual será comparada ao valor anual contratado, obtendo-se o saldo anual. 

A componente dos saldos anuais positivos excedentes a 10% será valorada 
pelo menor valor entre o preço do contrato, o Valor de Referência (VR) e o Preço 
de Liquidação das Diferenças (PLD) médio do ano anterior. O valor resultante será 

dividido em 12 parcelas iguais, que serão pagas mensalmente ao empreendedor, 
no ano seguinte. 

A componente dos saldos anuais negativos excedentes a 10% será valorada 

ao preço do contrato acrescido de 5%. O valor resultante será dividido em 12 
parcelas iguais, que serão pagas mensalmente pelo empreendedor no ano 

seguinte. Ao final de cada quadriênio: 
Ø   O saldo positivo não excedente a 10% poderá ser repassado para o quadriênio 

seguinte, ou, por opção do empreendedor, valorado pelo menor valor entre o 
preço do contrato, o VR e o PLD médio do quadriênio que está se encerrando, 
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e o valor resultante dividido em 12 parcelas iguais, que serão pagas 
mensalmente ao empreendedor no ano seguinte; 

Ø   O saldo negativo não excedente a 10% será valorado ao preço do contrato e o 
valor resultante será dividido em 12 parcelas iguais, que deverão ser pagas 

mensalmente pelo empreendedor no ano seguinte. 
No início de cada quadriênio, a partir do segundo, o montante contratado 

será ajustado (reconciliação contratual) para o valor médio anual produzido desde 
o início do suprimento até o último mês do último ano do quadriênio anterior, 

limitado, no máximo, ao montante contratado originalmente. 
b)   Aterro Sanitário 

Sugere-se que o prazo dos Contratos de Comercialização de Energia Elétrica 
no Ambiente Regulado (CCEAR´s) seja de 10 anos. 

Para efeito de contabilização e liquidação de diferenças entre o montante 
contratado e a produção efetiva, sugere-se que o prazo de contrato (10 anos) seja 
subdividido em cinco períodos de conciliação bianuais. A produção média anual 
será comparada ao valor anual contratado, obtendo-se o saldo anual. 

A componente dos saldos anuais positivos excedentes a 10% será valorada 
pelo menor valor entre o preço do contrato, o Valor de Referência (VR) e o Preço 
de Liquidação das Diferenças (PLD) médio do ano anterior. O valor resultante será 
dividido em 12 parcelas iguais, que serão pagas mensalmente ao empreendedor, 

no ano seguinte. 
A componente dos saldos anuais negativos excedentes a 10% será valorada 

ao preço do contrato acrescido de 5%. O valor resultante será dividido em 12 

parcelas iguais, que serão pagas mensalmente pelo empreendedor no ano 
seguinte. Ao final de cada biênio: 
Ø   O saldo positivo não excedente a 10% poderá ser repassado para o biênio 

seguinte, ou, por opção do empreendedor, valorado pelo menor valor entre o 
preço do contrato, o VR e o PLD médio do biênio que está se encerrando, e o 

valor resultante dividido em 12 parcelas iguais, que serão pagas mensalmente 
ao empreendedor no ano seguinte; 
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Ø   O saldo negativo não excedente a 10% será valorado ao preço do contrato e o 
valor resultante será dividido em 12 parcelas iguais, que deverão ser pagas 

mensalmente pelo empreendedor no ano seguinte. 
No início de cada biênio, a partir do segundo, o montante contratado será 

ajustado (reconciliação contratual) para o valor médio anual produzido desde o 
início do suprimento até o último mês do último ano do biênio anterior, limitado, no 
máximo, ao montante contratado originalmente. 

Agilidade nas autorizações e no licenciamento ambiental 
O Ambiente de Contratação Livre, ACL, é o segmento do mercado no qual 

se realizam operações de compra e venda de energia elétrica, objeto de contratos 
bilaterais livremente negociados entre agentes de geração, comercializadores, 

importadores, exportadores de energia elétrica, consumidores livres e 

consumidores especiais. 
Por se tratar de empreendimentos de geração com potência, em geral, inferior 

a 30 MW e a partir de fonte renovável, sugere-se que haja uma maior agilidade e 
flexibilização para as usinas térmicas a biometano nos seguintes aspectos: 

i)   Obtenção de Outorga, Concessão, Permissão, Autorização 

ii)   Obtenção de Licenças Ambientais (LP, LI, LO) 

3.5   Políticas de Financiamento 

Os projetos de biogás e biometano no Brasil sofrem o ônus da inovação e 

são punidos com condições desfavoráveis quando comparados a outros projetos 

de infra estrutura. Dentro da ótica de uma Política Nacional de Biogás e Biometano 
esta deficiência deve ser endereçada e corrigida. 

São 3 linhas de atuação: 

A. Enquadramento em linhas existentes  
B. Project Finance 
C. Criação de um fundo garantidor do mercado de biogás 
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3.5.1   Enquadramento em Linhas Existentes 

É pleito do PNBB que os projetos do setor de biogás sejam automaticamente 

enquadrados em linhas existentes e compatíveis com o grau de inovação e 
sustentabilidade propostos. 

Linhas como Fundo Clima, Saneamento para Todos, FINEP Inovação, entre 
outros são hoje inacessíveis a projetos de biogás e biometano, seja pela escala 
financeira exigida por estas linhas, seja pela incompatibilidade de escopo entre o 
que as linhas financiam e o que propõem os projetos de biogás e biometano ou 

pelas condições específicas atendimentos aos índices de cobertura de dívida ou 
garantias necessárias.  

É entendimento da ABiogás que não se faz necessária a criação de novas e 
específicas linhas de financiamento, apenas a adequação de linhas existentes para 
o enquadramento de projetos de biogás. 

3.5.2   Project Finance 

É típico dos agentes financiadores do mercado Brasileiro a falta de 
conhecimento sobre as particularidades do mercado de biogás e como 
consequência disso os projetos de biogás e biometano acabam sendo punidos 
com condições ruins de financiabilidade.  

Hoje, por exemplo, ainda é inédito um project finance de um projeto de 
biogás, mesmo com a existência de contratos de longo prazo de compra de 

eletricidade ou biometano. Ou seja, a garantia de recebíveis de boa qualidade no 
longo prazo não retira dos projetos de biogás a necessidade de apresentação de 
garantias corporativas e/ou colocação de fiança bancária. 

Acaba sendo um círculo vicioso porque não é, necessariamente, da natureza 

das empresas e dos empresários que atuam no mercado de biogás e biometano 
ter balanços corporativos ou garantias financeiras robustas. Ou seja, por puro 

desconhecimento do financiador a inovação acaba tendo um custo mais caro que 
as alternativas conhecidas. 

É necessário que o PNBB crie um ambiente de comunicação sobre a 
essência conceitual, tecnológica e mercadológica dos projetos entre 
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empreendedores e financiadores de forma a corrigir as imperfeições atualmente 
detectadas. 

3.5.3   Criação de um fundo garantidor do mercado de biogás 

É sugerido pela ABiogás que seja estabelecida uma relação entre a ABiogás 

e um consórcio de bancos públicos e privados para o estabelecimento de um 
FUNDO GARANTIDOR dos projetos de biogás. Esse fundo teria como papel 
diminuir a exigência de apresentação de garantias pelos empreendedores de 
projetos de biogás, o que hoje é uma enorme dificuldade do setor. 

3.6   Ganhos de Divisas e Potencial de Substituição da Importação 

A origem do gás natural disponibilizado pela PETROBRAS aos diferentes 

agentes de distribuição do mercado brasileiro é composto de um mix entre gás 
natural doméstico (produzido no Brasil a partir de campos “onshore ou offshore”) e 
gás natural importado, preponderantemente de duas fontes: gás da Bolívia, 
importado pelo GASBOL e Gás Natural Liquefeito (GNL) de países diversos. 

O custo do gás natural disponibilizado pela PETROBRAS ao mercado 
brasileiro é, portanto, composto de um mix entre “gás natural doméstico e gás 
natural importado”. A PETROBRAS, cumprindo o seu papel estratégico de 
desenvolvimento da cadeia de petróleo e gás natural tem dedicado recursos 
financeiros e humanos para a ampliação da capacidade de produção de petróleo 
e gás natural no Brasil, tendo como pano de fundo as recentes descobertas das 

reservas de petróleo e gás natural nos campos do pré-sal. Entretanto, mesmo com 
as importantes descobertas e comprovação comercial das reservas de petróleo e 

gás natural advindas do pré-sal, o volume de gás natural que poderá ser 
aproveitado do pré-sal ainda é incerto.  

Tal incerteza principalmente quanto ao volume de gás natural do pré-sal que 
poderia ser disponibilizado ao mercado brasileiro deve-se tanto (i) pelas técnicas 

de produção a serem implementadas na extração de petróleo (por exemplo, a 
injeção de gás natural nos próprios poços dos campos do pré-sal para incrementar 

a produção de petróleo) (ii) quanto pela logística de escoamento do gás natural 
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(haja vista as distâncias destes campos da costa brasileira - entre 150 – 300 km de 
distância). 

Sendo assim, a forma segura com que a PETROBRAS tem garantido o 
incremento do fornecimento de gás natural no Brasil tem sido atender a demanda 

reprimida no país através da importação cada vez maior de GNL, utilizando os 
terminais de regaseificação operados pela própria PETROBRAS nos Estados do 
Rio de Janeiro, Bahia e Ceará. Ou seja, a expansão da oferta de gás natural no 
Brasil atualmente e, enquanto não houver visibilidade sobre o volume de gás natural 

do pré-sal e a estrutura logística de escoamento deste produto, tem disso lastreada 
no GNL. 

O GNL, tem sido o grande responsável pela manutenção do aumento da 
oferta. De outra maneira, a expansão marginal da oferta de gás natural depende do 
gás natural “novo” que será injetado no sistema pelos terminais de regaseificação 
espalhados pela costa.  

A tabela abaixo ilustra a precificação histórica FOB do produto nos seus 
portos de origem. A média dos últimos 6 anos é US$ 13,89 para o GNL posto no 
Brasil, gasoso no gasoduto.  

 

 

Importação e Reexportação de Gás Natural 

* Os valores de importação de GNL correspondem aos volumes regaseificados no mês. 

Reexportação de Gás Natural Liquefeito-GN (NCM: 2711.11.00) - (Portaria MME nº 67/2010) 

Boletim Mensal de Acompanhamento da Indústria de Gás Natural 

Importação de Gás Natural Liquefeito-GNL (NCM: 2711.11.00) - (Portaria MME nº 232/2012) 

Importação por gasoduto e regaseificação de Gás Natural Liquefeito-GNL  

* FOB (Free on Board): mercadoria entregue embarcada na origem, não inclui frete e seguro. Os valores são calculados considerando-se a massa 
específica do GNL de 456 kg/m³, a razão de conversão volume gasoso-líquido de 600:1 e o poder calorífico do gás natural de 9.900 kcal/m³. 

N°.  97 - abr/15

Mês
Valor Total

(US$ FOB)

Peso Líquido

(Kg)

Volume de GNL*

(m³)

Volume GN regaseificável

(m³)

Preço FOB*

(US$/MMBTU)
Destino Porto de Saída

Total 2011 29.082.540 36.513.691 80.074 48.044.330                      15,41 
 Argentina;

Kuwait 
Rio de Janeiro - RJ

Total 2012 137.031.471 229.892.409 504.150 302.490.012 11,53
 Japão; Argentina; 

Trinidad e Tobago 
Rio de Janeiro - RJ

Total 2013 23.179.468 26.984.926 59.177 35.506.482 16,61  Argentina Rio de Janeiro - RJ

abr/2014 27.095.571 25.682.259                   56.321                           33.792.446                      20,41 Argentina Rio de Janeiro - RJ
set/2014 1.425.868 1.503.200                      3.296                              1.977.895                      18,35 Estados Unidos Rio de Janeiro - RJ
out/2014 22.540.361 38.072.233                   83.492                           50.095.043                      11,45 Argentina Rio de Janeiro - RJ

Total 2014 51.061.800 65.257.692 143.109 85.865.384 15,13  Argentina Rio de Janeiro - RJ

Fonte: Aliceweb - MDIC, abr/2015

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

PETROBRAS 26,90 26,85 26,66 30,64 31,23 31,49 31,19 31,32 31,33

PETROBRAS 0,00 0,01 0,89 1,10 1,58 2,03 2,05 2,14 2,07

MTGás 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

26,91 26,86 27,56 31,75 32,82 33,69 33,24 33,46 33,46

0,00 0,00 0,00 0,17 0,18 0,00 1,24 2,06 1,10

0,00 0,00 0,00 0,17 0,18 0,00 1,24 2,06 1,10

7,64 1,64 8,50 14,57 19,93 17,07 19,39 19,65 18,70

2,49 1,13 1,95 3,53 3,65 3,23 3,90 3,73 3,61

5,15 0,51 6,55 10,94 10,62 3,98 7,90 7,21 6,31

- - - - 5,65 9,86 7,59 8,72 8,76

34,55 28,50 36,04 45,97 52,93 50,75 53,87 55,17 53,24

0,89 0,93 0,93 1,18 1,22 1,21 1,24 1,27 1,24

33,66 27,57 35,11 44,79 51,71 49,54 52,63 53,89 52,00

Média 
2013

Via MS

Bolívia

Subtotal

IMPORTAÇÕES DE GÁS NATURAL
(em milhões m³/dia)

Média 
2015

Média 
2010

Via MT

Fontes: ANP e TBG, abr/15

TOTAL

Oferta de gás importado

Terminal GNL de Pecem *

Terminal GNL da Baía de Guanabara *

Terminal GNL da Bahia *

2015
Média 
2011

Média 
2014

Média 
2012

Subtotal

Consumo em transporte na importação

Sulgás (TSB)
Argentina

Gás Natural Liquefeito - GNL *

Mês
Valor Total

(US$ FOB)

Peso Líquido

(Kg)

Volume de GNL* 

(m³)

Volume GN regas* 

(m³)

Preço FOB*

(US$/MMBTU)
Origem Porto de Entrada

Total 2009 93.066.453 330.698.870 725.217 435.130.092 5,44 Trinidad e Tobago; Nigéria
Pecém - CE;

Rio de Janeiro - RJ

Total 2010 777.457.112 2.168.100.111 4.754.606 2.852.763.304 6,94
Emirados Árabes Unidos; Nigéria; Peru; Trinidad e Tobago; Catar; Reino 

Unido; Estados Unidos; Guiné Equatorial
Pecém - CE;

Rio de Janeiro - RJ

Total 2011 290.630.684 556.693.599 1.220.819 582.838.980 12,69 Trinidad e Tobago; Reino Unido; Estados Unidos; Catar
Pecém - CE;

Rio de Janeiro - RJ

Total 2012 1.507.751.989 2.322.159.593 5.092.455 3.055.473.149 12,56
Nigéria; Estados Unidos; Catar; Bélgica; Noruega; Espanha; Trinidad e 

Tobago; França
Pecém - CE;

Rio de Janeiro - RJ

Total 2013 2.835.082.921 3.723.940.591 8.166.536 4.899.921.830 14,73
Nigéria; Catar; Espanha; Trinidad e Tobago; Argélia; Bélgica; 

Noruega; França; Angola; Egito; Portugal
Pecém - CE;

Rio de Janeiro - RJ

Total 2014 2.892.659.245 3.707.529.794 8.130.548 4.878.328.676 15,09
Catar, Estados Unidos, Noruega,Holanda, Nigéria, Trinidad e Tobago, Guiné 

Equatorial, Angola, Espanha, Portugal

Pecém - CE

Aratu - BA

Rio de Janeiro - RJ

Total jan/15 648.414.525 1.004.713.072 2.203.318 1.321.990.884 12,48
Catar, Espanha, França, Nigéria, Noruega, Holanda, Portugal e Trinidad e 

Tobago

Pecém - CE

Aratu - BA

Rio de Janeiro - RJ

fev/2015 34.872.015 54.933.260 120.468 72.280.605 12,28 Trinidad e Tobago Aratu - BA

fev/2015 39.816.571 59.355.120 130.165 78.098.842 12,97 Bélgica Aratu - BA

fev/2015 46.319.301 63.117.060 138.415 83.048.763 14,19 Nigéria Aratu - BA

fev/2015 43.678.897 63.666.104 139.619 83.771.189 13,27 Argélia Aratu - BA

fev/2015 46.784.764 66.500.745 145.835 87.500.980 13,61 Catar Aratu - BA

fev/2015 48.339.532 70.503.080 154.612 92.767.211 13,26 Espanha Aratu - BA

fev/2015 58.699.356 93.623.137 205.314 123.188.338 12,13 Trinidad e Tobago Rio de Janeiro - RJ

fev/2015 82.937.072 128.803.714 282.464 169.478.571 12,45 Nigéria Rio de Janeiro - RJ

Total fev/15 401.447.508 600.502.220 1.316.891 790.134.500 12,93 Catar, Espanha, Bélgica, Nigéria, Argélia e Trinidad e Tobago
Aratu - BA

Rio de Janeiro - RJ

mar/2015 32.381.219 45.435.390 99.639 59.783.408 13,78 Trinidad e Tobago Pecém-CE

mar/2015 19.834.444 57.563.813 126.236 75.741.859 6,66 Estados Unidos Aratu - BA

mar/2015 40.842.293 62.683.084 137.463 82.477.742 12,60 Nigéria Aratu - BA

mar/2015 69.182.780 120.825.980 264.969 158.981.553 11,07 Trinidad e Tobago Aratu - BA

mar/2015 63.476.689 123.238.455 270.260 162.155.862 9,96 Nigéria Rio de Janeiro - RJ

Total mar/15 225.717.425 409.746.722 898.567 539.140.424 10,65 Estados Unidos, Nigéria e Trinidad e Tobago

Pecém - CE

Aratu - BA

Rio de Janeiro - RJ

Fonte: Aliceweb - MDIC, abr/2015

* FOB (Free on Board): mercadoria entregue embarcada na origem, não inclui frete e seguro. Os valores são calculados considerando-se a massa específ ica do GNL de 456 kg/m³, a razão de conversão volume gasoso-líquido de 600:1 e o poder 

caloríf ico do gás natural de 9.900 kcal/m³.
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Aproveitando-se deste cenário de restrição de oferta no Brasil, alguns agentes 

privados têm desenvolvido projeto próprios para a importação de GNL, geralmente 
tendo o setor elétrico (via o fornecimento para termoelétricas) como clientes 

âncoras para os projetos de comercialização de GNL no país. Os recentes leilões 
de energia promovidos pelo Governo Federal apresentaram projetos de 
termoelétricas movidas a gás natural abastecidas por GNL, tendo como pilares (i) 
terminais de regaseificação próprios e (ii) a comercialização do volume excedente 

de gás natural (não utilizado pelas termoelétricas) para o mercado brasileiro 
(agentes industriais, concessionárias de gás canalizado. 

Além da oportunidade propiciada pelo setor elétrico, a restrição de oferta de 
gás natural no Brasil cria a possibilidade do fomento às fontes produtoras de 
combustíveis renováveis a partir de um Plano de Governo que crie as condições 
adequadas para os investimentos em fontes renováveis como, por exemplo, o 
biometano.  

Ou seja, assim como qualquer outra fonte de energia renovável, o biometano 
pode cobrir a lacuna da expansão marginal da oferta do gás natural, sendo 
complementar à fonte fóssil, tal como ocorreu no setor elétrico com as fontes de 
geração eólica, biomassa, Pequenas Centrais Hidrelétricas e, mais recentemente, 
a fonte solar. Naturalmente, respeitada a natureza de escala da fonte biometano, 

que jamais vai substituir integralmente a demanda por GNL, mas: 
O biometano, em alguns casos, pode ser competitivo em relação ao GNL. 

Neste caso cada m3 de biometano que substituísse um m3 de GNL contaria como 

diminuição da dependência de importação de gás natural, fazendo com que divisas 
que seriam enviadas para fora do Brasil sejam aplicadas em soluções de produção 
de biometano, que naturalmente são agentes de eficiência no setor de destinação 

final de RSU, Esgoto e tratamento de efluentes agrícolas, agroindustriais e 
comerciais. 

3.7  Desenvolvimento Tecnológico 

Fabricantes nacionais de maquinários para a indústria e agronegócio estão 
aptos, desde já, a fabricarem diversos componentes da cadeia do Biogás e 
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Biometano, de forma que num curto espaço de tempo e com um PNBB 
estabelecido, certamente poderão participar dessa cadeia de produtos e serviços. 

Trata-se de uma indústria de base que nasceu e acompanhou todo o 
desenvolvimento da produção de alimentos, produção de biocombustíveis e do 

saneamento básico. Necessita de um programa de desenvolvimento industrial para 
alguns impulsos específicos, porém sua maior carência é a da consolidação de um 
mercado firme, o que viria a ser uma das mais significativas consequências de um 
Programa Nacional. 

Releva salientar também que dado ao intenso desenvolvimento do shale gas 
nos Estados Unidos, muitos processos relativos ao uso do gás foram 

modernizados e começam a chegar ao mercado nacional. 
Além disso já foi comprovado, que a logística do transporte de biometano 

pode se utilizar de todas as soluções desenvolvidas para o Gás Natural. 
Diversas universidades em todo o Brasil, já possuem estudos de tecnologias 

na área do Biogás e Biometano, faltando apenas um ambiente de negócios mais 
favorável, para viabilizar projetos. 

3.8  Meio Ambiente 

Sendo o biogás resultante de processo de biodegradação anaeróbica de 
biomassas, o conjunto de reações bioquímicas que lhes dão origem têm como 
principal efeito a redução da carga orgânica na ordem de 60-70% da carga 

considerada para efeito ambiental na medida em que, sendo disposta no ambiente 
em estado bruto, essa biomassa residual produz dois impactos ambientais de 
grande magnitude, nas coleções hídricas, com redução do oxigênio dissolvido nas 

águas e na atmosfera, com emissões de gases do efeito estufa. 
A poluição hídrica tem como consequência a contaminação biológica do meio 

e o comprometimento drástico da qualidade física e química das águas pelo 

fenômeno conhecido como eutrofização. Os coloides orgânicos transportados 
pelas calhas dos rios depositam-se e super fertilizam os espaços aquáticos dando 

origem a intensos florescimentos de algas e macrófitas reduzindo assim as 
possibilidades de vida aquática nos meios atingidos. Na proliferação descontrolada 
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de plantas aquáticas encontra-se frequentemente a floração de algas cianofíceas, 
altamente venenosas para a vida animal e humana. 

O fenômeno de eutrofização é visível em lagos naturais e reservatórios, tanto 
do setor elétrico, como o do abastecimento púbico. Ambos setores, essenciais 

para o desenvolvimento nacional observam gradativo comprometimento de seus 
reservatórios, notadamente aqueles de pouca profundidade e localizados em 
regiões periurbanas e de produção agropecuária. 

A poluição atmosférica se dá pela degradação anaeróbica natural dos 

resíduos dispostos aleatoriamente e que são atacados pela microflora e microfauna 
naturais.  

Há leis e regulações ambientais suficientes no Brasil para disciplinar a correta 
destinação de resíduos e efluentes orgânicos, porém, ainda que aplicadas em 
atividades de grande escala de produção, pouco são eficazes com relação às 
pequenas atividades dispersas no vasto território nacional, pela dificuldade de se 
estabelecer uma fiscalização eficiente. Ainda mais, o setor agropecuário, alcooleiro 
e agroindustrial, assim como os médios e pequenos municípios brasileiros, 
principais geradores de biomassa residual, operam com margens econômicas 
muito reduzidas, por produzir commodities, ou serviços de baixo valor agregado. 

O nexo que se estabelece entre os eixos da produção de alimentos, ou de 
outros produtos como os biocombustíveis, com água e energia, identificado pela 

FAO (2013) representa bem o processo. Os três eixos são absolutamente 
interdependentes. 

Com o aumento necessário da escala de produção, demanda-se água e ao 

mesmo tempo aumenta-se os riscos de poluição hídrica. Da mesma forma 
demanda energia, que pressiona a disponibilidade interna nacional. A energia 
solicitada para a produção agrícola em geral é aplicada para operações primárias, 

como moagem de grãos, irrigação, aquecimento de pequenos animais, produção 
de calor para caldeiras, etc. Ou seja, operações que podem ser realizadas através 

da energia gerada por fontes não convencionais e entre elas, o próprio biogás 
produzido com o tratamento sanitário anaeróbico dos resíduos da produção. 
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Ao mesmo tempo, reduzindo a poluição hídrica e atmosférica e gerando 
energia com múltiplas aplicações na própria produção, o biogás constitui-se em 

fundamental agente equilibrador do nexo produção-água-energia.  
Avaliando pelo prisma da energia, vê-se que o biogás se justifica pelo valor 

econômico que representa para a produção e seguramente é econômico o seu 
principal valor. No entanto não é desprezível seu valor ambiental, que se constitui 
como sua principal externalidade positiva. 

Conjugando ambos, o valor econômico e a externalidade ambiental positiva, 

pode-se deduzir que o biogás é uma fonte não convencional de energia, com alto 
valor estratégico para a sustentabilidade das atividades que apresentam potencial 

para produzi-lo e consequentemente pode ser fator determinante para a 
sustentabilidade nacional, pelo impacto econômico que as atividades como dos 
setores da produção de alimentos, sucroenergético e saneamento básico 
representam na vida brasileira. 

Por outro ângulo, este contexto também revela que em não tendo como 
equilibrar os eixos da produção, os setores agroindustriais e do próprio 
saneamento básico encontrarão limites de crescimento em relação a suas escalas 
da produção. Como é praticamente inevitável o incremento inflacionário dos custos 
de bens, insumos e serviços necessários para produzir, o aumento da escala de 
produção é uma condição também inevitável, para obter resultados econômicos. 

E ao não encontrar sustentabilidade, os setores encontrarão limites quase 
intransponíveis para aumento necessário de suas escalas de produção. 

Há outros aspectos a considerar para poder bem avaliar o valor ambiental do 

biogás que vão além da sua aplicação para fins de geração elétrica, onde o biogás 
e seu principal derivado, o biometano, podem ser utilizados como combustíveis de 
motogeradores. 

Percebe-se que a conversão de biogás em energia representa a possibilidade 
concreta de inserir novas entradas econômicas aos processos, produzindo renda 

para fazer frente às inversões de investimentos (CAPEX) e na continuidade, para 
fazer frente aos custos operacionais (OPEX) das atividades de produção de biogás, 
seu refino e as respectivas conversões. 
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Em aplicações para geração de energia térmica o biogás apresenta grande 
competitividade com outras fontes de energia como a lenha e combustíveis fósseis, 

podendo substituí-los com vantagens e com muita facilidade.  
No caso da substituição da lenha isto significa a possibilidade de reduzir as 

pressões sobre matas nativas e reservas legais, que tendem a se acentuar na 
medida em que se acentua a escassez da madeira para fins energéticos. Não é 
difícil constatar que várias regiões do Brasil já convivem com apagões florestais de 
madeira para fins energéticos desde grandes produções como minerações até 

pequenos produtores para secagem de grãos, mandioca e outros produtos. Este 
quadro se repete no caso de combustíveis fósseis utilizados para fins de geração 

térmica. Como por exemplo a crescente dependência de GLP em fases da 
produção primária e também agroindustrial. 

Há um grande e promissor espaço para o biogás na mobilidade rural e 
urbana, em substituição aos combustíveis fósseis. Tendo em vista o estabelecido 
no Plano Nacional de Energia, especialmente na EPE-Nota Técnica 13/14, que 
estabelece importantes definições para a produção descentralizada de biogás e 
aplicações em energia elétrica, pela Geração Distribuída e em combustíveis pela 
Produção Descentralizada, fica a evidente contribuição ambiental das atividades 
com biogás para o Desenvolvimento Econômico Local, um promissor modelo de 
desenvolvimento que começa a ganhar corpo no mundo desenvolvido e vem sendo 

preconizado também no Brasil. 
O biometano como agente portador de reduções de emissões é um poderoso 

aliado do meio ambiente. No mundo a utilização do biometano, especialmente o 

de origem urbana, já é muito consistente como substituto do diesel em frotas 
urbanas de ônibus, táxis, caminhões e até trens. O biometano é um agente da 
matriz de combustíveis de vários países Europeus, sendo aplicado em frotas leves 

e pesadas.  
O Brasil, dono de uma matriz elétrica hídrica pouquíssimo poluente, quando 

coloca um novo elétron na rede não consegue que esse novo elétron substitua um 
elétron muito sujo, afinal de contas esses não existem. Já na matriz de transportes 
do país, a substituição do diesel por biometano traria reduções de emissões 
expressivas, pois trata-se da troca de um combustível fóssil por um renovável. 
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Portanto, um MW de eletricidade de biogás injetado na rede gera menos reduções 
de emissões que 1 m3 de biometano que substitua diesel. 

Porém, sem dúvida o impacto mais relevante ao meio ambiente causado pelo 
biogás e pelo biometano é o fato de que sempre que houver biogás ou biometano, 

no contexto urbano ou no contexto agrícola, haverá algum sistema de gestão 
eficiente de rejeitos, no contexto mais amplo do “processamento” de resíduos e 
não “destinação final” de resíduos. 

3.9  Pesquisa e Desenvolvimento 

Uma das razões a dificultar o desenvolvimento do biogás no Brasil, como 
fonte de energia não convencional, pode ser identificada como a falta de articulação 

das várias instituições tanto de estado, quanto de iniciativa privada, com 
responsabilidades de cuidar do biogás como um produto de alto valor estratégico 
para os sistemas nacionais de energia, com externalidades indiretas para a 
sustentabilidade de sistemas produtivos e de saneamento ambiental.  

A ciência brasileira do biogás, ainda que bem desenvolvida por centros como 
a EMBRAPA e algumas Universidades e Institutos de pesquisa, não chegaram 
ainda a produzir uma cultura do biogás que possa ser oferecida para a sociedade 
de forma segura. As iniciativas dificilmente se articulam, compartem, combinam, 
traçam metas conjuntas e principalmente difundem seus conhecimentos. 

A partir de 2013 instalou-se no pais a Associação Brasileira de Biogás e 

Biometano – Abiogás - iniciativa da sociedade civil, que passou a agendar-se com 
as Agências Reguladoras ANEEL e ANP assim como com a EPE para o 
planejamento energético e com as demais áreas ministeriais com interfaces sobre 

o tema, de modo especial com o MME, que coordena todas as ações com 
energias. A agenda da Abiogás dirigiu-se também para articulações com outras 
organizações da sociedade civil brasileira, também interessadas no 

desenvolvimento do biogás. Esta gama de contatos fez a ABiogás incluir em suas 
metas centrais a preocupação de agregar aos valores do biogás uma característica 

fundamental para qualquer produto que se deseje fazer parte de um mercado 
regulado para a garantia do consumidor e dos investidores sensíveis à suas 
oportunidades. 
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Trata-se do fator qualidade de produto.  
A falta de qualidade do biogás, por ser este um produto de iniciativas isoladas 

e desarticuladas, determinou uma sobrecarga de erros que pesam até hoje para o 
reconhecimento do biogás como uma fonte segura de energia. 

3.9.1   O biogás brasileiro de segunda geração 

Para poder atender à regulação que recentemente, a partir de 2012 voltou 
seus trabalhos para o biogás e seus derivados como o biometano, é essencial que 
o pais se estruture de maneira adequada e permanente.  

A ANEEL pela RN 482/12, estabelece regras para a que e a energia elétrica 
gerada com biogás (e outras fontes) possa ser conectada a redes de distribuição.  

Para macro ou micro geração as regras são as mesmas: Geração e Manutenção. 
A primeira estabelece critérios operacionais e a segunda, dá continuidade e 
estabelece confiança, ou caracteriza como energia firme aquilo que foi gerado. Não 
basta só gerar. 

A ANP pela R 08/15 estabelece padrões de qualidade para o biometano ser 
caracterizado como combustível a ser oferecido ao mercado. A resolução 
estabelece monitoramento em linha e certificado técnico de atendimento aos 
padrões fixados apenas para o biometano produzido a partir de resíduos 
agrossilvopastoris, restando ainda a regulação devida ao biometano de origem 
urbana. 

Estas duas resoluções normativas estabelecem critérios para que o biogás no 
Brasil possa ser aceito pelas instituições regulatórias, pelos governos em todos os 
seus níveis, pelos produtores potenciais de biogás, e possam servir-se de toda a 

sua extensão de resultados econômicos e suas externalidades, mas ainda faltam 
avanços dos agentes reguladores como a regulação do biometano como agente 
intercambiável com o gás natural.  

Pela regulação já vigente e pela sua esperada evolução temporal 
encontraremos o Biogás Brasileiro de Segunda Geração, tão esperado pela 

sociedade. E este biogás terá incorporado um valor de mercado essencial, a 
qualidade. 
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3.9.2   Rede Biogás Brasil de Pesquisa e Desenvolvimento para a Qualidade.  

Assumindo que por motivos diversos já ocorre no Brasil uma oferta industrial 

de processos, equipamentos, aplicações para geração de energia elétrica, térmica 
e automotiva e que o que ainda não está disponível aqui pode chegar sempre que 

encontrar cenários positivos e convidativos, a necessidade de instituições 
permanentes vai sendo atendida. Centros e Instituições de pesquisa, empresas 
públicas e particulares dedicadas, centros universitários e centros tecnológicos, 
centros de capacitação públicos e privados, enfim, uma gama expressiva de 

referencias operam com biogás no Brasil. Porém nada, ou muito poucas iniciativas 
as conectam. 

A Europa, tradicional referência mundial em operações com biogás indica 
caminhos para se trabalhar com biogás e entre eles, a formação de redes de 
instituições de pesquisa e desenvolvimento. Veja eu-agrobiogas.net, entre outras 
iniciativas. 

Nesta rede europeia, instituições de pesquisa localizadas em diferentes 
países se articulam para estabelecer agendas comuns, racionalizar recursos, 
acelerar procedimentos e compartilhar resultados. 

O único destaque a fazer com relação a esta referência é que dado à pequena 
extensão territorial dos países europeus e a sua vigorosa economia, com evidentes 
exceções, como Institutos exemplo Freuhoffen e outros Centros, as instituições 

voltadas à pesquisa fazem também desenvolvimento. Provavelmente no Brasil, 
uma das medidas para garantir a qualidade do biogás seja a de estimular 
instituições para fazer pesquisa e outras para fazer desenvolvimento tecnológico. 

Sejam elas públicas ou privadas.  
Pesquisa e desenvolvimento são campos de atividades essenciais para 

manter e fazer evoluir qualquer tema tecnológico com qualidade e permanência no 

futuro. Porém somente a articulação de ambos leva à inovação, condição 
fundamental para o progresso da sociedade. 

Como são áreas de atuação muito próximas, é comum encontrar-se no Brasil 
instituições que exercitam ambos os campos, ainda que tenhamos informações 
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suficientes inclusive simbólicas como P&D que indicam nem sempre ser possível 
fazer-se referência nos dois campos ao mesmo tempo.  

Desde os tempos que são dispendidos para iniciar e concluir projetos, 
passando pelas metodologias dos mesmos e chegando à difusão de seus 

resultados, Pesquisa & Desenvolvimento podem ser considerados gêmeos 
siameses inseparáveis, porém nem sempre com uma só cabeça e nem sempre 
apresentam uma só reação a estímulos diversos. 

Assim para o Biogás de Segunda Geração no Brasil, que prima pela sua 

qualidade de produto entende-se que: 
É fundamental se estruturar no Brasil um Sistema Nacional de Pesquisa e 

Desenvolvimento estruturado por duas redes articuladas: Uma rede focada em 
Pesquisa com responsabilidade mínima de Desenvolvimento (P&D) e outra rede, 
focada em Desenvolvimento com responsabilidade mínima em Pesquisa (P&D). 
Ambas articuladas pela Gestão P&D do sistema. 

Para justificar esta proposta tome-se como referência a Petrobras que para 
obter e garantir qualidade do Gás Natural e poder garantí-la para o mercado 
consumidor mentem suas diretrizes de Pesquisa no CEMPES, mas articulou-se 
com o Senai Nacional para criar uma nova e necessária instituição de 
Desenvolvimento, o CTGás em Natal no Rio Grande do Norte. E da articulação de 
ambas, cobre todos os aspectos da qualidade, da pesquisa básica à certificação.  

Além de proporcionar a convocação de absolutamente todas as instituições 
que se dedicam a ambos os temas e que já possuem acervos de alto valor para 
garantir a qualidade do biogás/biometano, ao integrar ambos os ramos do Sistema 

proposto, com instituições descentralizadas, adequamos a estratégia ao Biogás, 
cujas necessidades regionais estabelecem a necessária presença também 
regional.  

Uma reflexão clássica para reforçar esta proposta refere-se à vulnerabilidade 
da segurança biológica das instituições envolvidas, quando atuarem com biomassa 

residual, matéria prima para o biogás e que venham a receber essa biomassa 
residual de várias procedências e ambientes em um mesmo laboratório 
centralizado.  
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Estudos, pesquisas análises, testes, capacitações, certificações de 
aplicações de biomassa residual, biogás e biometano impõem por si a 

descentralização. 

3.9.3   Breve proposta para um Sistema Brasileiro de Qualidade do Biogás/Biometano 

baseado na Rede Brasil Biogás  

Seguindo a lógica estabelecida pelos argumentos acima, seria desejável que 
o Sistema em referência tivesse a seguinte configuração básica: 

•   Reconhecido pelo Governo Federal como parte integrante no PNBB. 

•   O ramo Pesquisa, poderia ter como hub a EMBRAPA (Centro com maior 
afinidade no meio agrícola). Esta integraria o Sistema com a missão de 

articular as Instituições Brasileira de Pesquisa nos temas, biomassas 
residuais e cultivadas, biodigestão anaeróbica, produção de biogás e 
fertilizante orgânicos e capacitar quadros de alto nível. 

•   O ramo Desenvolvimento poderia ter como hub o Senai e todas as suas 
instalações regionais já em operação nas áreas de maior concentração 
potencial de biogás. 

O SENAI, integrante do Sistema S da Confederação Nacional da Indústria 
constitui-se na instituição de desenvolvimento brasileira que se comunica 
diretamente com a indústria e suas aplicações. 

Também integrando o sistema com a missão de referenciar os parâmetros de 
qualidade do biogás e biometano, referenciar informações para suas aplicações e 

ainda capacitar quadros médios e operários para a produção e manutenção da 

qualidade. Além disto, como faz o CTGas, certificar a qualidade. 
Ambas conectadas e articuladas na Rede Brasil Biogás para Qualidade. 


