
Universidade de Brasília - UnB
Faculdade UnB Gama - FGA

Engenharia de Energia

O Segmento do Biogás em Foco: Discussão das
Políticas Públicas do Brasil e do Mundo

Autor: Artur Friedrich Dufrayer Schütte
Orientadora: Prof𝑎. Dr𝑎. Paula Meyer Soares

Brasília, DF
2017





Artur Friedrich Dufrayer Schütte

O Segmento do Biogás em Foco: Discussão das Políticas
Públicas do Brasil e do Mundo

Monografia submetida ao curso de graduação
em Engenharia de Energia, da Universidade
de Brasília, como requisito parcial para ob-
tenção do Título de Bacharel em Engenharia
de Energia.

Brasília, DF, 27 de Novembro de 2017:

Prof𝑎. Dr𝑎. Paula Meyer Soares
Orientador

Prof. Dr. Celso Vila Nova de Souza
Junior

Convidado 1

Prof𝑎. Dr𝑎. Josiane Socorro Aguiar de
Souza

Convidado 2

Brasília, DF
2017





Agradecimentos

Agradeço a minha Professora e Orientadora Paula Meyer Soares, por toda a ajuda
e orientação que me foi dada, pelo que ela já me ensinou, por ser dura quando necessário
e por ter me direcionado no caminho certo para esse trabalho. Obrigado.





"Wheter you think you can
or you think you can’t -

you’re right"
Henry Ford





Resumo
Este estudo é uma revisão bibliográfica que tem como objetivo estudar o potencial de
geração de energia gerada pelo biogás no Brasil, bem como as influências de políticas
energéticas setoriais no aproveitamento desse potencial. Para isso, foi revisado o desenvol-
vimento de políticas públicas em um contexto histórico e o papel do Estado na elaboração
de políticas energéticas e seus instrumentos. Foi também estudada a cadeia produtiva do
biogás em suas diferentes rotas e o potencial brasileiro de produção de biogás foi esti-
mado. Foram revisadas as políticas públicas atuantes em diversos países do mundo, a fim
de inferir sua efetividade na produção de biogás, mostrando dados de produção nestes
países e no Brasil. Concluiu-se que as políticas públicas adotadas em outros países tive-
ram resultados efetivos, e que no Brasil o biogás possui parcela de 0,0784% da matriz
energética nacional e capacidade de geração de 120 MW, o que não representa bons re-
sultados quando comparado a outros países. Identificou-se que o problema principal para
esse resultado é o não reconhecimento do potencial energético do biogás no Brasil e sua
inclusão na agenda governamental.

Palavras-chaves: biogás, políticas públicas, energia.





Abstract
This study is a bibliographic review that has as main objective the study of energy
generation’s potential through biogas in Brazil, as well as the influences of sectorial energy
policies in the usage efficiency of this potential. For that, the development of public policies
in a historical context were revised. The role of the Government in the creation of energy
policies was also studied. The productive chain of biogas within its different routes were
studied, accompanied by the estimation of Brazil’s potential biogas production. Different
policies around the world were studied in order to infer their efficiency, showing results
of production in these countries and in Brazil. It was concluded that the policies adopted
in the selected countries were effective, and that Brazil has a biogas share of 0,0784% in
the energy matrix, which does not represent a good result when compared to the other
countries. It was identified that the main cause for this bad result is the non recognition
of the biogas potential in Brasil and its inclusion in the government’s agenda.

Key-words: Biogas, incentive mechanisms, Centro-Oeste
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Introdução

A biomassa é definida como qualquer tipo de matéria orgânica que pode ser trans-
formada em energia elétrica, térmica ou mecânica. Esta é classificada de acordo com sua
origem, podendo ser de origem florestal, agrícola (soja, arroz, cana-de-açúcar, entre ou-
tras), pecuária (dejetos de animais) ou urbana (líquidos ou sólidos). O potencial energético
do processamento dessa biomassa varia em função de sua origem e também da tecnologia
de processo utilizada para obtenção dos energéticos (ANEEL, 2008).

Para que ocorra a transformação da energia contida na biomassa em energia elé-
trica, térmica ou mecânica, faz-se necessário o uso um biodigestor, que é um ecossistema
no qual microorganismos convertem a matéria orgânica em metano, gás carbônico, água,
ácido sulfúrico e amônia. Essa combinação de elementos é denominada biogás, e seu po-
tencial energético está diretamente ligado ao seu teor de metano. Esse teor de metano
varia de 40% a 75% do volume total de biogás, a depender da fonte que ele provém
(SALOMON, 2007).

Países como a Alemanha, o Reino Unido, China e Estados Unidos são pioneiros
nesse tipo de utilização energética, sendo que muitas vezes estes países não possuem as
vantagens competitivas que o Brasil possui, como grande setor agropecuário e disponibili-
dade de espaço. Por este motivo, é válido que se estudem as políticas energéticas atuantes
a fim de verificar qual o resultado destas na produção total de biogás de cada país.

O Brasil possui hoje, segundo dados da Associação Brasileira de Biogás (2017)
138 plantas de biogás, que produzem diariamente 2,1 milhões de metros cúbicos. Quando
considerados os empreendimentos que geram energia elétrica e a insere no Sistema In-
terligado Nacional, e segundo dados mais recentes da ANEEL (2017), há contratadas no
país 3 unidades de biogás a partir de resíduos agrícolas, 13 unidades de biogás a partir de
resíduos animais e 17 unidades que produzem biogás a partir de resíduos sólidos urbanos,
totalizando uma capacidade instalada de 128 MW, o que representa 0,0784% da matriz
elétrica nacional. Essa produção não é nem próxima do potencial que o Brasil possui.
Para efeito de comparação, a capacidade instalada na Europa supera os 8000 MW, e nos
Estados Unidos é acima de 2000 MW.

Utilizando dados do Painel Internacional de Mudanças Climáticas (IPCC, da sigla
em inglês), o metano tem o potencial causador de aquecimento global 21 vezes maior
que o gás carbônico, e a produção de biogás tem como vantagem ambiental a captura
deste metano que seria emitido na atmosfera para a produção de calor e energia. Por esse
motivo, a pegada de carbono calculada pela metodologia de avaliação do ciclo de vida
para o biogás pode possuir valor negativo, como mostrado na Figura 1.
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Figura 1 – Pegada de carbono equivalente para diferentes combustíveis. Fonte: (ABIO-
GáS, 2017)

Como visto na figura, o biogás portanto é um combustível com relevante potencial
na mitigação de emissões de gases de efeito estufa, devendo ser estudada a majoração de
sua participação na matriz energética brasileira.

Esse estudo busca, portanto, responder a seguinte pergunta: por que o Brasil não
possui produção significativa de biogás? Essa pergunta será direcionada ao atual e futuro
panorama de políticas públicas energéticas no Brasil.

O primeiro capítulo apresenta uma revisão bibliográfica sobre a teoria e os fun-
damentos das políticas públicas, desde sua criação oficial no século XX até suas diversas
vertentes e modelos atualmente discutidos e adotados. O capítulo ainda descreve os ob-
jetivos, instrumentos e papel do Estado em políticas energéticas e o seu relacionamento
com outros tipos de políticas públicas.

O Capítulo 2 descreve as diversas cadeias produtivas do biogás, incluindo aspectos
técnicos de sua produção das suas diversas matérias-prima, e estima o potencial brasileiro
de geração a partir de cada cadeia.

O Capítulo 3 traça um panorama de quão desenvolvidas estão as políticas ener-
géticas e a produção de biogás e biometano em alguns países de referência (Alemanha,
Suécia, Reino Unido, China e Estados Unidos), e por último traça esse panorama para o
Brasil, trazendo à discussão as políticas energéticas e instrumentos de política que influ-
enciam o setor produtivo e os principais obstáculos enfrentados pelo setor para que haja
o melhor aproveitamento do potencial energético do biogás no país.

Após isso, os resultados de produção e políticas para o biogás e biometano do
Brasil e dos países referenciados serão sumarizados na seção Resultados e Discussão, afim
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de entender como a produção brasileira pode alcançar patamares significativos na matriz
energética, tendo como exemplos de sucesso as experiências internacionais. Propostas para
transpor os obstáculos apresentados no Capítulo 3 também serão discutidas.

A última seção inclui as conclusões deste trabalho.

Nas últimas páginas deste trabalho se encontra o anexo de entrevista realizada
com a Associação Brasileira de Biogás (Abiogás).
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Metodologia
Este estudo se caracteriza como uma revisão bibliográfica e também é caracterizado

como um estudo descritivo. Por meio de documentos e dados, analisará políticas públicas
existentes e no âmbito da produção de biogás no Brasil. Essa revisão engloba arquivos
de entidades públicas, tais como Ministério de Minas e Energia (MME) e Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), o agente regulador de energia elétrica -
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), além de estatísticas oriundas do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O grau de desenvolvimento das tecnologias
atuantes no Brasil e no mundo são também pesquisadas através de artigos acadêmicos
e entrevista realizada por e-mail junto a Associação Brasileira de Biogás no dia 13 de
Novembro de 2017. Com o intuito de pesquisar as diversas tecnologias de biogás nos
principais países produtores do mundo, utilizou-se da base de dados dos periódicos Capes.

Objetivo de Pesquisa

Objetivo Geral

∙ Realizar estudo acerca das políticas públicas nacionais voltadas para o segmento de
biogás e seus efeitos no que tange a produção de biogás.

Objetivos Específicos

∙ Realizar discussão abrangendo o referencial teórico sobre política pública;

∙ Apresentar as características técnico-econômicas da cadeia produtiva de biogás;

∙ Apresentar as principais políticas públicas voltadas para o setor de biogás imple-
mentadas por países da Europa (Alemanha, Suécia e Reino Unido), Estados Unidos
e China;

∙ Realizar estudo sobre as políticas públicas do segmento de biogás e seus efeitos na
produção nacional;

∙ Apresentar marco regulatório brasileiro do segmento de biogás.
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1 Políticas Públicas

As políticas públicas se originaram de forma plural e sua definição consensual não
existe. O que se sabe é que elas foram originalmente criadas como meio de aprimoramento
da comunicação entre a academia, envolvendo entusiastas, cientistas sociais e economistas,
agentes públicos – e com eles suas experiências empíricas – e grupos de interesse. Dessa
maneira, o termo policy analysis foi utilizado pela primeira vez em meados de 1930 por
H. Laswell (SOUZA, 2006).

O estudo científico das políticas públicas nasce como sub-área das ciências políti-
cas, mas não se limita somente a ela, sendo também estudados por sociólogos, economistas,
geógrafos, antropologistas, gestores, entre outros. A trajetória de sua concepção até sua
aplicação atual se deu, inicialmente, por 3 iniciativas, oriundas de 3 diferentes correntes
de pensamento. A primeira delas foi proveniente do pensamento cético, esta primeira ini-
ciativa é de que o de estudo das instituições é necessário para que se limitassem a tirania
e as paixões inerentes à natureza humana. A segunda iniciativa dizia que, as instituições
tinham o dever cívico de promover o bom governo. A terceira, um tanto mais científica,
buscava entender como e porque as decisões governamentais eram tomadas da maneira
que se observava na época (SOUZA, 2006).

A literatura que trata sobre políticas públicas sofreu a influência de outros con-
ceitos, tal como o da racionalidade limitada, principalmente a partir da década de 50. A
premissa para esse pensamento é que os agentes econômicos não eram capazes de tomar
decisões completamente racionais, e como as políticas públicas eram criadas por agentes
econômicos, as políticas públicas criadas por eles também eram passíveis de racionalidade
limitada. Essa racionalidade limitada era decorrente de fatores como falta de informação,
dados não factíveis, tomadas de decisão que não são tomadas no tempo devido e o auto
interesse. Introduzida por H. Simon (1957), essa ideia de pensamento racional voltada às
políticas públicas ainda descreve que essa racionalidade limitada poderia ser solucionada
pelo conhecimento racional. Apesar de conhecimento racional não possibilitar a solução e
todos os causadores da falta de racionalidade, através de seu estudo seria possível alcançar
um valor máximo satisfatório de racionalidade que poderia gerar a possibilidade de cria-
ção de políticas públicas com os resultados projetados, reduzindo ainda o auto interesse
dos agentes (SIMON, 1957).

As políticas públicas foram questionadas mais tarde por C. Lindblom (1979), que
contestou o papel da racionalidade nas políticas públicas, anteriormente descritas por
Simon (1957). Não que Lindblom desmerecesse o papel da racionalidade dentro da área
de conhecimento dos agentes públicos em suas tomadas de decisão, mas considerava que os
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fatores considerados por Simon, como falta de informação e auto interesse, eram um tanto
limitados, e não refletiam na completa realidade dos fatores que envolviam a criação de
políticas. Para que se houvesse um conhecimento integral dessas políticas, outros fatores
deveriam ser incluído nos fatores determinantes na criação de análise de políticas públicas,
tais como as relações de poder e os diferentes estágios dos processos decisórios, que teriam
natureza continuada (LINDBLOM, 1979). Dentro dos fatores a serem incluídos nessa nova
consideração de criação e análise, também foi importante incluir fatores externos, como
as eleições, os partidos e os grupos de interesse e fatores internos ao processo, tal como a
burocracia (SOUZA, 2006).

Desta forma foram criados dois ambientes de fatores, que são o ambiente de fatores
externos (eleições, partidos, grupos de interesse) que geram pressão e interagem direta-
mente com o ambiente de fatores internos (que envolvem burocracia, relações de poder,
estágios de processo decisório, auto interesse). A análise de Lindblom, portanto, inclui
mais que os fatores de racionalidade limitada de Simon, mas também inclui a ambição
humana e o jogo de poder inerente à política (LINDBLOM, 1979).

Logo fez-se necessária a criação de uma visão sistêmica de políticas públicas, na
qual todos os fatores que influenciam a sua criação são considerados inputs do sistema,
o processo de criação é a transformação realizada por esse sistema, e o output é a po-
lítica pública em si. Essa visão de políticas públicas como sistema foi introduzida pela
primeira vez por D. Eastone, na qual políticas públicas eram consideradas uma relação
entre formulação, resultados e o ambiente (EASTONE, 1965).

Depois do completo entendimento dos fatores envolvidos na criação e análise po-
líticas públicas, buscou-se a definição exata do que elas são. Algumas tentativas foram
feitas, e não existe conclusão da melhor definição. Para Mead (1995), ela é “um campo
dentro do estudo da política que analisa o governo à luz de grandes questões públicas”,
enquanto para Lynn (1980), elas são o conjunto de ações governamentais pelas quais exis-
tirá algum efeito específico. Para Peters (1986), é a soma das atividades dos governos, que
agem diretamente ou através de delegação, e que influenciam a vida dos cidadãos. Dye
(1984) define políticas públicas como “o que o governo escolhe fazer ou não fazer”, já que
o fato de nada fazer implica também em uma decisão de política pública. Finalmente, a
definição de Laswell (1958), mais conhecida, é de que as decisões e análises de políticas
públicas imperativamente devem responder a três perguntas: quem ganha o quê, por que
e que diferença isso trará.

Um fator preponderante ao entendimento das definições de políticas públicas é
o método no qual ela é utilizada. Ou seja, a abordagem metodológica de sua adoção.
Quando se fala em sua utilização, é assumido para quaisquer fins que o agente criador
de políticas públicas é o Estado. Mesmo que haja outros agentes que são passíveis de
criação de políticas públicas, tais como movimentos sociais e grupos de interesse, é assu-
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mido que a maior influência e maior relevância de criação de políticas públicas está nas
mãos dos governantes. Isso não significa que fatores externos não influenciem a elabora-
ção e estruturação de políticas públicas, mas que, para fins deste trabalho, as políticas
públicas analisadas são de origem Estatal. Souza (2006) mapeou os principais modelos
desenvolvidos, com o objetivo de maior compreensão no papel do estado e quais são as
consequências de sua atuação na mudança dos padrões de vida dos cidadãos.

Uma das mais conhecidas tipologias sobre política pública foi elaborada por The-
odor Lowi (1972). Segundo ele, a política pública poderia assumir quatro formatos dife-
rentes:

1. Políticas Distributivas: “[...] decisões tomadas pelo governo que desconsideram a
questão dos recursos limitados, gerando impactos mais individuais do que universais
ao privilegiar certos grupos sociais ou regiões em detrimento do todo” (SOUZA,
2006, p.28). Por exemplo, a gratuidade ou diminuição de taxas para certos grupos
e incentivos fiscais.

2. Políticas Regulatórias: políticas que são desenvolvidas de forma mais aberta e par-
ticipativa. Envolve processos burocráticos e sofre influência externa de grupos de
interesse, políticos e afins. Serve para criar regulamentos gerais e regras de convi-
vência, como por exemplo regras de trânsito.

3. Políticas Redistributivas: “[...] políticas que atingem o maior número de pessoas e
impõe perdas concretas e no curto prazo para certos grupos sociais, e ganhos incertos
e futuro para outros; são, em geral, as políticas sociais universais, o sistema tribu-
tário, o sistema previdenciário e são as de mais difícil encaminhamento” (SOUZA,
2006, p.28)

4. Políticas Constitutivas: são as políticas que lidam com a parte operacional. Elas
tratam de procedimentos, definem competências, regras de disputa política e ela-
boração de políticas públicas. Por estarem acima dos outros três tipos de políticas,
são chamadas de meta-policies.

Outra visão de política pública, que foi desenvolvida por Lindblom (1979), Cai-
den e Wildavsky (1980) e Wildavsky (1992), a analisa como um processo incremental. É
desta visão que vem a noção de que decisões de governos anteriores possam comprometer
as decisões de governos futuros, limitando dessa forma a predisposição a formulação de
novas políticas públicas ou de alterar a maneira como as políticas públicas se dão atu-
almente. Essa explicação é baseada em estudos empíricos dos autores nos quais indicam
que as políticas públicas não partem do zero, mas sim de decisões incrementais, e não
consideram alterações bruscas nas políticas atuantes. Segundo Souza (2006), isso limita
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a forma como as decisões de governo poderiam ser causadoras de grandes mudanças, ob-
tendo caráter pouco substancial. Exemplos que vão contra e contrariam essa visão podem
ser encontrados em reformas acentuadas em diversos governos, que foram causadas por
ajustes fiscais.

A tipologia do ciclo da política pública observa a política como uma série de
estágios. Os estágios são, conforme ilustrados na Figura 2: identificação do problema
público, inclusão na agenda, identificação de soluções e avaliação das alternativas, tomada
de decisão e planejamento da execução, implementação, monitoramento e avaliação. Para
o primeiro estágio, existe sempre a pergunta: como os governos definem suas agendas?
Para essa pergunta, é possível responder de três maneiras: focalizando nos problemas,
focalizando na política ou focalizando nos participantes. Com o foco nos problemas, é
assumido que existe um problema e algo deve ser feito em relação a ele. Com o foco na
política, o objetivo é criar uma consciência coletiva para assumir-se que algo deve ser feito.
Isso se dá através de mudanças de partido, mudanças eleitorais ou mudanças ideológicas.
Com o foco nos participantes, os participantes visíveis – políticos, partidos – definem a
agenda e os participantes invisíveis – acadêmicos e burocracia – escolhem as alternativas
(SOUZA, 2006).

Figura 2 – Ciclo da Política Pública. Fonte: Economia Comportamental, 2015.

Outro modelo, conhecido como garbage can, ou lata de lixo, argumenta que as es-
colhas feitas pelos governos para políticas públicas são escolhidas, de maneira figurativa,
de dentro de uma lata de lixo. Ela constata que as organizações tem preferências ambí-
guas, tecnologias não claras e participação fluida no processo decisório. Isso significa que,
como os comportamentos decisórios acontecem em um ambiente de incerteza, as escolhas
envolvendo as políticas públicas podem, por vezes, ser sem sentido e contraditórias. Esse
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modelo vai de encontro ao modelo racionalista da elaboração de políticas públicas, que
diz que os agentes são racionais em suas tomadas de decisão. À medida que problemas
aparecem, soluções são propostas mas, por falta de dados ou por fatores alheios, são pos-
tergadas. No momento em que o processo retorna ao estado onde havia sido interrompido,
existem outras soluções que aparentam ser mais válidas de serem adotadas. A solução que
foi descartada não é totalmente excluída, mas vai para uma espécie de registro morto, que
foi chamado de garbage can.. Ainda segundo o modelo, desenvolvido por Cohen, March
e Olsen (1972), os problemas, as soluções, os tomadores de decisão e as oportunidades
de escolha são independentes uma das outra. Este modelo, à primeira vista, pode pare-
cer muito caótico e teórico, mas há histórico de políticas que utilizaram-se desse modelo.
Um exemplo da política de garbage can ocorreu no Programa Nacional do Álcool, no
qual ocorreram discussões envolvendo várias instituições para decidir sobre uma fonte de
energia renovável. Óleo de mamona, álcool de mandioca e diversas outras fontes foram
consideradas, mas, ao fim, adotou-se uma solução que já havia sido utilizada em governos
anteriores e depois descartada, e que estava na "lata de lixo"do Instituto de Açúcar e
Álcool: o álcool de cana-de-açúcar (ROMANINI; RUA, 2013).

Existe um modelo que defende que ideias, valores e crenças influenciam a formu-
lação de políticas públicas, e por isso são fatores que devem ser levados em consideração.
Esse modelo é chamado de coalizão de defesa e defende que as políticas públicas devem
ser concebidas como um conjunto de subsistemas estáveis. Esses subsistemas não seriam
isolados, recebendo influências externas, criando referências para o cerceamento das polí-
ticas. Assim, cada subsistema é representado por coalizões de defesa com ideias, valores
e crenças independentes (SABATIER; JENKINS-SMITH, 1993).

O modelo conhecido como “arenas sociais” busca simbolizar a política através de
iniciativas provenientes de políticas públicas ou dos então chamados “empreendedores
políticos”, que constituem a policy community. Estes são chamados de empreendedores
porque eles devem vender, de modo figurativo, sua opinião aos criadores de políticas
públicas, sendo assim a maneira de chamar atenção para problemas recorrentes. Eles, de
forma geral, fazem parte de redes sociais que promovem encontros entre agentes. Segundo
Souza (2006), há três maneiras nas quais a atenção dos policy makers pode ser atraída:

1. Divulgando indicadores que demonstram a real situação de um problema;

2. Desastres ou problemas concomitantes

3. Informações que demonstram falhas gritantes e resultados ruins através de

Esses empreendedores sociais compõem um grupo de especialistas que estão dis-
postos a investir tempo e recursos variados em prol de um futuro que lhes interesse, futuro
que seria concedido graças a alguma política pública específica. A sua base de iniciativa é
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a de que, para uma política ser feita, existe a necessidade de um problema ser identificado.
Eles atuam diretamente na exposição de problemas, que muitas vezes são os problemas
intrínsecos a essa rede, e são cruciais para que esse problema seja percebido.

Conhecido como punctuated equilibrium, ou equilíbrio interrompido, este modelo
se baseia fortemente em conceitos de biologia, como o equilíbrio interrompido, que é evi-
denciado por períodos de estabilidade contrastando com períodos de instabilidade. Essa
dicotomia seria capaz de trazer mudanças às políticas anteriores. Este modelo também é
influenciado por conceitos de computação – a citar o de que o cérebro humano tem capaci-
dade limitada de processamento. Estas duas influências se entrelaçam de maneira que, um
sistema político de decisão seria capaz de processar informações a partir de experiências
de implementação passadas – e isto ocorreria durante períodos de estabilidade. Durante
períodos instáveis, mudanças de paradigma então aconteceriam (BAUGARTNER, 1993).

De forma geral, os diversos modelos que descrevem políticas públicas podem ser
colocados em um patamar igualitário quando consideramos que todas as políticas públicas
têm como objetivo distinguir o que o governo irá realizar, envolvem diversos níveis de
hierarquia e participação, são abrangentes, possuem objetivos, são políticas de longo prazo,
apesar de seus efeitos de curto prazo e todas elas possuem implementações subsequentes
de correção e avaliação (SOUZA, 2006).

1.1 Política Energética

A política energética pode ser definida como uma intervenção política que tem por
objetivo garantir o suprimento de energia necessário ao desenvolvimento econômico, social
e ao bem-estar dos cidadãos. Essa intervenção é justificada pelo Estado como uma ação
corretiva necessária uma vez que a economia livre de mercado apresenta imperfeições e
falhas. Essas imperfeições incluem externalidades não contabilizadas (sejam elas positivas,
no qual o benefício social é maior que o benefício privado, ou negativas, onde ocorre o
inverso), e falhas relacionadas a monopólios (CAMPOS, 2008).

O Governo também possui outras justificativas para essa intervenção, pois além
das tradicionais falhas de mercado, questões como assimetria de informação e insuficiente
fornecimento de de bens públicos podem envolver a argumentação para intervenção do
Estado (CAMPOS, 2008).

De qualquer maneira, essa intervenção é influenciada por opiniões que foram am-
plamente discutidas por diversos agentes públicos e que chegaram a um consenso, levando
em consideração cenários atual e futuro. Essas opiniões, que podem ser de caráter ideoló-
gico baseado no atual panorama político-econômico, influenciam as políticas que afetam
o futuro. A análise de oferta e demanda no presente também influenciam essas opiniões.
De forma geral, opiniões e ideologias que existem em um momento inicial de discussão
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(ou algum ano de referência), quando chegam a um consenso, afetam de forma definitiva
momentos futuros (ou décadas a frente). A garantia de suprimento, influenciados pela es-
cassez ou abundância de certo recurso, dita a maior ou menor urgência quanto a tomada
de decisões políticas (PINTO JUNIOR, 2007).

Não somente o caráter de equilíbrio de mercado é considerado para garantir o
suprimento de energia; são envolvidas nas tomadas de decisão fatores econômicos, tecno-
lógicos, ambientais políticos e sociais. Dessa forma, a abordagem da política econômica
se torna bastante ampla, superando uma mera análise setorial.

Uma das afirmações de Pinto Junior (2007) é a de que virtualmente não existe
desenvolvimento econômico sustentável sem energia. Sua afirmação é baseada no uso de
capital de forma intensiva para a expansão energética, determinando grande parte dos
investimentos em infraestrutura de um país, afetando diretamente seu desenvolvimento e
a sua capacidade de geração de empregos. Além disso, o autor discorre sobre a essencia-
lidade da energia como insumo para os processos e cadeias produtivas, gerando impacto
significativo sobre o preço final de bens, afetando dessa forma, mesmo que indiretamente,
os índices de inflação de um país e, por conseguinte os índices de taxa de juros. Estes dois
últimos são importantes indicadores da saúde da economia de um país, pois atraem inves-
timentos e permitem acesso facilitado a crédito, o que gera mais investimentos, fechando
um ciclo. Mais do que esses fatores, a energia é também um fator importante dentro do
desenvolvimento de um país pois é importante fonte de arrecadação de impostos (PINTO
JUNIOR, 2007).

A exploração energética de um país está de fato correlacionada com o seu desen-
volvimento econômico, mas também há outros fatores que devem ser levados em conta. A
exploração energética comprovadamente possui consequências ambientais, por exemplo.
Essas consequências podem vir na forma de maquinário intensivo para essa exploração,
na utilização de terras, na forma de desmatamento, na forma de queima de combustível,
entre ouras. De fato, a exploração energética está correlacionada a impactos ambientais
que possuem externalidades negativas. Estas externalidades começaram a ser identificadas
após as grandes revoluções industriais, e hoje existem restrições exploratórias que limitam
o uso total energético disponível, pois se pesa também os impactos ambientais negativos
que essa exploração acarretaria (PINTO JUNIOR, 2007).

A energia também possui um caráter social, uma vez que afeta diretamente a qua-
lidade de vida dos cidadãos. A energia é um direito assegurado do cidadão, e existe grande
esforço para que o acesso à energia seja universalizado. Mais do que isso, a utilização uni-
versal de energia apodera o ser humano com sua relação com a natureza, já que, com que
esse domínio energético é símbolo da capacidade humana de dominar os recursos naturais
e utilizá-los de forma inteligente (PINTO JUNIOR, 2007).

Diante de tantas faces e correlações que a energia possui, quando se trata de ela-
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boração de políticas energéticas, um impasse se cria. Existe uma eminente necessidade de
diversos agentes e especialistas para que todos os efeitos de políticas energéticas sejam
mais ou menos calculados e previstos. Entretanto, quanto mais agentes envolvidos, menos
consenso sobre uma política existirá. Se todos os agentes forem ouvidos e suas opiniões
consideradas, envolvendo todos os aspectos tecnológicos, econômicos, ambientais, sociais
e tributários, a versão final de uma política energética terá insuficiente consistência e
demasiada abrangência. Portanto, essa ambiguidade é um dos desafios de políticas ener-
géticas bem sucedidas, visto que não se pode haver consistência quando se há abrangência
(PINTO JUNIOR, 2007).

De fato, os elaboradores de política energética tiveram que tratar dessa ambi-
guidade entre abrangência e consistência de forma racional. Primeiramente, o objetivo
principal da política energética deve ser estabelecido, sendo este “garantir o suprimento
de energia, presente e futuro, necessário ao desenvolvimento e ao bem-estar” (PINTO JU-
NIOR, 2007, p. 292). Tendo o objetivo definido, pode-se então obter uma hierarquização
das opiniões no que diz sobre sua urgência e relevância em função da ameaça de falta de
suprimento energético. Depois então podem ser ouvidas as opiniões de agentes econômi-
cos e instituições quanto aos seus instrumentos e proposições de intervenção, levando em
consideração os possíveis trade-offs, isto é, as possíveis perdas para se ter os ganhos dada
uma escolha, ao adotar políticas específicas (PINTO JUNIOR, 2007).

Essa hierarquização que ocorre dentro da criação de uma política energética espe-
cífica também se aplica às políticas públicas de forma geral, já que a relevância que se
dá a uma política energética está diretamente ligado com a sua necessidade. De fato, as
políticas energéticas são consideradas mais relevantes em momentos de perigo de abaste-
cimento energético, enquanto elas são postas em stand-by quando esse risco não existe,
dando espaço a outras políticas públicas. A hierarquização de opiniões dentro de uma
política, portanto, ocorre também em um cenário mais abrangente, de comparação entre
políticas púlicas (PINTO, 2007).

Desta maneira, para que se hierarquize de forma correta as políticas públicas à me-
dida que políticas energéticas são mais ou menos relevantes, é necessário que se desenvolva
uma visão integral e global de todas as políticas públicas. Essa relevância leva em consi-
deração, de forma mais preponderante, a proteção ao risco energético nacional, objetivo
fundamental dos policy makers. Este objetivo definitivo garante que o intervencionismo
Estatal na energia seja feito de forma correta, seja esse intervencionismo acontecendo na
forma de taxas, regulações, subsídios e até de produção, distribuição e comercialização de
energia elétrica (PINTO, 2007).

À primeira vista, é possível que se note que as políticas energéticas aconteçam
em um ambiente que busca adequar a oferta de energia às necessidades do país, mas
analisando-se de forma mais minuciosa, descobre-se que as políticas atuam também na
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outra ponta da economia: a demanda. Isso ocorre porque o papel do Estado não se limita
somente a atender a utilização energética de um país, qualquer que seja a maneira de sua
utilização, mas inclui também questionar se essa energia está sendo utilizada de forma
correta e, mais do que isso, de forma eficiente. É neste ponto que nascem as políticas do
lado da demanda, ou Demand Side Management. Essas políticas incluem não somente
a conservação de energia, mas também a utilização de equipamentos mais eficiente e
a adoção de processos mais eficientes baseando-se nos avanços tecnológicos recorrentes,
além de adotar, por exemplo, a etiquetagem de produtos mais eficientes (PINTO JUNIOR,
2007).

De fato, existem diversos instrumentos envolvidos na política energética e, mesmo
que possam ser citados alguns, dos mais simples aos mais elaborados, como etiquetagem
de produtos eficientes, financiamentos de bancos de investimentos, fixação de preços e
até uma profunda mudança institucional. Segundo Pinto Junior (2007), seria inadequado
limitar os instrumentos envolvidos nas políticas energéticas pois, à medida que os âmbitos
tecnológico, econômico, social e ambiental estão envolvidos, os instrumentos utilizados
podem variar, gerando uma grande gama de instrumentos passíveis de utilização. Da
mesma maneira que existe uma grande quantidade de agentes envolvidos na elaboração
de políticas energéticas, também estão a disposição dessas políticas uma grande variedade
de instrumentos, que muitas vezes estão além de questões isoladamente energéticas.

A diminuição do risco de abastecimento energético pode se dar, portanto, através
de muitos instrumentos, e um deles que indiscutivelmente diminui esse risco é a diversi-
ficação da matriz energética. No Brasil, políticas energéticas vem sendo elaboradas para
diversos tipos de fonte de energia, e o escopo deste trabalho envolve as políticas energéticas
para o biogás, que serão descritas nas próximas seções.
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2 Cadeia Produtiva do Biogás

A biomassa é definida como matéria orgânica que pode ser transformada em ener-
gia elétrica, térmica ou mecânica. Ela é classificada de acordo com sua origem, podendo
esta ser de origem florestal, agrícola (soja, arroz, cana-de-açúcar, entre outras), pecuária
(dejetos de animais) ou urbanos (líquidos ou sólidos). O potencial energético do processa-
mento dessa biomassa varia em função de sua origem e também da tecnologia de processo
utilizada para obtenção dos energéticos (ANEEL, 2008).S

Para que ocorra a transformação da energia contida na biomassa em energia elé-
trica, térmica ou mecânica, faz-se necessário o uso um biodigestor, que é um ecossistema
no qual microorganismos convertem a matéria orgânica em metano, gás carbônico, água,
ácido sulfúrico, amônica e células bacterianas. Essa combinação de elementos é denomi-
nado o biogás, e seu potencial energético está diretamente ligado ao seu teor de metano
- ou biometano. Esse teor de metano varia de 40% a 75% do volume total de biogás, a
depender da fonte que ele provém (SALOMON, 2007).

A biomassa pode ser utilizada como fonte de energia de diversas formas, atra-
vessando diversas rotas tecnológicas, que se adaptam às diferentes circunstâncias locais
e características físicas e químicas da matéria-prima em questão. A Figura 3 representa
uma visão esquemática dessas rotas.

Dentre todas as tecnologias existentes para utilização da biomassa, a digestão
anaeróbica vem sendo muito utilizada, uma vez que permite a recuperação de energia

Figura 3 – Visão esquemática das diversas rotas tecnológicas para conversão de utilização
da energia da biomassa. Fonte: (ZANETTE, 2009)
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através do aproveitamento de biogás e e nutrientes, além de prevenir a poluição ambiental.
O objetivo desse tipo de rota tecnológica é tratar resíduos efluentes orgânicos (ZANETTE,
2009).

A digestão anaeróbica é composta por quatro principais reações químicas, ou pro-
cessos, responsáveis pela conversão da matéria orgânica. Estes processos são:

1. Hidrólise (ou depolimerização), que é a transformação de polímeros orgânicos, que
são compostos orgânicos complexos, realizada por enzimas provenientes das bacté-
rias fermentativas em açúcares, ácidos orgânicos e aminoácidos. O pH, a tempera-
tura, o tempo de retenção, o tamanho e a distribuição das partículas são fatores que
influenciam a hidrólise;

2. Acidogênese: A matéria orgânica é decomposta por bactérias e é convertida em
ácidos graxos voláteis.

3. Acetogênese: Os subprodutos da acidogênese são oxidados, formando acetatos, hi-
drogênio e gás carbônico, que são processados posteriormente por bactérias. As
reações são interrompidas caso haja acúmulo indevido de hidrogênio dissolvido.

4. Metanogênese: Os produtos formados pela acetogênese são transformados e formam
metano e dióxido de carbono, enquanto o substrato é totalmente degradado (SA-
LOMON, 2007).

As principais reações que ocorrem na fase de metanogênese estão representadas na
Tabela 1.

Tabela 1 – Principais reações na fase de metanogênese

Fonte: (SALOMON, 2007)

O biogás foi, por muito tempo, tido como um subproduto de pouca utilidade, ob-
tido a partir da decomposição anaeróbica de resíduos. A união de vários fatores, como o
desenvolvimento tecnológico, crises ambientais, emissões descontroladas de gases de efeito
estufa e elevação dos preços médios de combustíveis fósseis levaram ao aumento do inte-
resse por esse tipo de fonte de energia alternativa, que se mostra uma opção interessante
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e economicamente viável para o cumprimento de acordos internacionais de transição de
matriz energética para fontes mais limpas (SALOMON, 2007).

Diversos formatos de sistema de geração de biogás podem ser encontrados no
mundo, variando em tamanho da planta, matéria-prima para produção, região geográfica
e infraestrutura. Os sistemas de geração localizados na Europa possuem, de forma geral,
um alto padrão técnico. Em todos os sistemas, biomassa proveniente da agricultura ou de
dejetos constituem a principal matéria-prima para produção, apesar de existirem plantas
que os combinam com resíduos sólidos orgânicos provenientes da indústria ou centros
urbanos (HIJAZI, 2016).

As tipicamente chamadas plantas de biogás de agricultura são plantas de um ou
dois estágios, com um reservatório para biofertilizantes, que pode ou não estar conectado
com um sistema de coleta de gás. Os biodigestores são, em sua maioria, feitos de concreto
ou aço, possuem formato cilíndrico, são direcionados verticalmente, são isolados em seu
exterior e são produzidos no próprio local de sua instalação. Apesar disso, existem alguns
biodigestores cilíndricos que são direcionados verticalmente. Na maioria das plantas, o
interior do biodigestor é mantido a uma temperatura entre 38𝑜C e 42𝑜C. Quando operado
em condições termofílicas - isto é, em altas temperaturas (48𝑜C-55𝑜C), a demanda de
energia se torna bastante alta para padrões de clima europeus (HIJAZI, 2016).

O conteúdo médio de sólidos presente na biomassa se mantém entre 6 e 12 por-
cento, com grande concentração de materiais fibrosos, que são resíduos sólidos e materiais
lignocelulósicos. Isso cria a necessidade de a biomassa ser constantemente agitada, sendo
que essa agitação normalmente é feita por agitadores mecânicos que são operados de
forma contínua ou intermitente. Os agitadores mecânicos são usualmente o equipamento
que mais consome energia neste tipo de planta de biogás. Biodigestores horizontais são
capazes de receber biomassa com teores de sólido acima de 10%. Eles consomem menos
energia elétrica, mas sua necessidade de aquecimento para manter condições adequadas
de produção geralmente é maior (HIJAZI, 2016).

Em unidades de produção de pequena escala, muito comuns na China, o principal
uso do biogás é para aquecimento ou cocção, enquanto em unidades maiores utiliza-se
predominantemente o biogás para co-geração, que é o a conversão do biogás em energia
elétrica e calor. Em ambas as escalas, a utilização do biogás substitui o uso de combustíveis
fósseis, além de reduzir emissões de gases de efeito estufa na atmosfera provenientes dos
resíduos que são utilizados na fermentação anaeróbica (ZANETTE, 2009).

Existem diversos tipos de biodigestores que se adaptam quanto a localização,
acesso a materiais de construção e tipo de biomassa. Segundo Gaspar (2003), os tipos
mais comuns de biodigestores são os biodigestores chinês e indiano. O objetivo deles, e
inclusive de qualquer outro biodigestor, é criar ambiente propício para a digestão anaeró-
bica, cada qual com sua característica.
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Figura 4 – Biodigestor modelo indiano. Fonte: (TAVARES, 2002)

Segundo Deublein e Steinhauser (2008), foi no Instituto Gobár Gás, na Índia, em
1939, onde surgiu a primeira usina de biogás. Ela utilizava como substrato os dejetos
animais, aproveitando-o energeticamente pela produção de biogás e utilização de biofer-
tilizantes, subprodutos da produção. Logo, em 1958 a tecnologia se disseminou para a
China e já existiam aproximadamente 7,2 milhões de biodigestores.

O biodigestor de modelo indiano possui uma câmara de fermentação em formato
cilíndrico, que é dividida em duas partes por uma parede. Isso causa à biomassa percorrer
dois caminhos distintos em seu processo fermentativo. O material de construção é todo
de alvenaria, caracterizando sua natureza rústica. Possui também um gasômetro, que
tem por função garantir pressão constante durante todo o processo. À medida que o gás é
produzido, o gasômetro se desloca verticalmente, aumentando seu volume (POLACINSKI,
2012).

A Figura 4 representa o biodigestor do modelo indiano.

Um esquema de vista frontal pode ser visto a partir da Figura 5.

Da Figura 5, segundo Deganutti et. al (2002), as legendas significam:

∙ H = altura do nível do substrato;

∙ D𝑖 = diâmetro interno do biodigestor;

∙ D𝑔 = diâmetro do gasômetro;

∙ D𝑠 = diâmetro interno da parede superior;

∙ h1 = altura ociosa;

∙ h2 = altura útil do gasômetro;

∙ a = altura da caixa de entrada e
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Figura 5 – Biodigestor modelo indiano: vista frontal. Fonte: (TAVARES, 2002)

∙ e = altura de entrada do cano com o afluente;

O biodigestor chinês, por sua vez, sofreu algumas modificações. Ele é constituído
por uma câmara cilíndrica, com teto em formato de abóbada (meia casca de esfera), que
serve para armazenar o biogás gerado. O seu princípio de funcionamento é aproxima-
damente ao de uma prensa hidráulica, de tal maneira que os aumentos de pressão que
ocorrem em seu interior à medida que o biogás é gerado resultam em movimentação do
efluente dentro da câmara de combustão para a caixa de saída. Desta maneira foi dispen-
sado o uso do gasômetro móvel, diminuindo o custo total da instalação. Esta é uma grande
vantagem, já que mais biodigestores podem ser construídos com a mesma quantidade de
capital. Entretanto, é imprescindível que haja boa vedação e impermeabilização. Além
disso, parte do gás é libertado para a atmosfera, sendo esse o grande motivo para esse
modelo de biodigestor não ser utilizado em grandes escalas (POLACINSKI, 2012).

Na Figura 6 abaixo é possível ver as características e o formato em abóbada do
cilíndro do biodigestor modelo chinês.

Também é possível, através da Figura 7, ter a visão em corte do biodigestor modelo
chinês, com seus respectivos componentes e cotas.

A partir da figura mostrada, as letras estão representadas pelos seguintes signifi-
cados, segundo Deganutti et. al (2002):

∙ D = diâmetro do corpo cilíndrico;

∙ H = altura do corpo cilíndrico;
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Figura 6 – Vista 3D em corte do biodigestor modelo chinês. Fonte: (TAVARES, 2002)

Figura 7 – Corte transversal do biodigestor modelo chinês. Fonte: (TAVARES, 2002)

∙ H𝑔 = altura da calota do gasômetro;

∙ h𝑓 = altura da calota do fundo;

∙ O𝑓 = centro da calota esférica do fundo;

∙ O𝑔 = centro da calota esférica do gasômetro;

∙ h𝑒 = altura da caixa de entrada;

∙ D𝑒 = diâmetro da caixa de entrada;

∙ h𝑠 = altura da caixa de saída;

∙ D𝑠 = diâmetro da caixa de saída;
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∙ A = afundamento do gasômetro

Como a pressão dentro do biodigestor modelo chinês varia de acordo com a pro-
dução de gás, o substrato é mais ou menos direcionado para o cilindro de fermentação, de
forma que a necessidade diária de biogás pode ser adaptada ao tamanho do biodigestor,
e vice-versa (FLORENTINO, 2003).

Além disso, existem vários modelos de biodigestores na China, cada um se adap-
tando ao tipo de material disponível:

∙ O modelo three-combined é utilizado tradicionalmente na China rural e é integrado
a banheiros e currais, possibilitando um sistema integrado de dejetos humanos,
animais.

∙ O sistema one-plus-three renovation é também conhecido como "um biodigestor rual
e três renovações", porque o espaço para animais, banheiros e cozinha deverão ser
renovados e adaptados para a sua utilização.

∙ O modelo "três-em-um", comum no sul da China, dá prioridade ao uso eficiente
de biofertilizantes. Esse tipo de biodigestor era originalmente chamado de "suíno-
biogás-fruta", utilizando dejetos suínos para a produção de biogás e os biofertilizan-
tes para plantações de laranja. Esse sistema melhorou ambas quantidade e qualidade
da produção de frutas.

∙ O modelo "quatro-em-um"na região norte da China consiste em um biodigestor, um
banheiro e um curral para bois instalados dentro de uma grande estufa, que também
é utilizada para produção de vegetais e frutas. Nestas regiões mais frias, as altas
temperaturas da estufa aumentam a produção de biogás, engorda dos animais e
produção de vegetais.

∙ O modelo "cinco-em-um"está presente no noroeste da China, e é designado a áreas
mais áridas onde há períodos de muito frio e escassez de água. Muito similar com
o modelo "quatro-em-um", a estufa é também utilizada como depósito seguro dos
alimentos para animais, e um coletor de água da chuva está incluso na construção,
garantindo a quantidade de água necessária para utilização doméstica e suporte a
produção de biogás (IRENA, 2014).

Os modelos chinês e indiano, com suas variações, são biodigestores que são utili-
zados em pequenas propriedades rurais e, em sua maioria, possuem baixas potências. O
próprio biogás produzido é utilizado para realimentar o biodigestor. O biogás também é
utilizado para substituir gás de cozinha, lenha e carvão, e melhoram significativamente a
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qualidade do ar, além de diminuir a quantidade de árvores derrubadas. Esses biodigesto-
res possuem baixo custo para sua produção e não são utilizados para grandes unidades
produtoras (MARTIN, 2008).

Existe um terceiro modelo de biodigestor que é mais amplamente utilizado. Este
modelo, representado na Figura 8, é o biodigestor canadense. Segundo Cortez et. al (2008),
este modelo é o mais utilizado no Brasil, pois permite a fermentação de grande quantidade
de substrato, enquanto mantém seus custos baixos. Diferente dos modelos indiano e chinês,
ele é um modelo do tipo horizontal com sentido de fluxo tubular. Ele possui uma caixa
de entrada, por onde entra o substrato (geralmente dejetos animais), uma câmara de
fermentação impermeável localizada no subterrâneo, a fim de evitar contaminações, uma
cobertura plástica superior que retém o gás produzido geralmente uma lona de PVC, e
uma caixa de saída por onde o efluente sai. Um registro para a saída do biogás também
e um queimador também estão presentes neste modelo. Por questões de segurança, na
área ao redor do biodigestor não deve haver construções, já que algum furo na lona de
retenção do biogás pode ocasionar situações de perigo. O efluente da produção pode
ser encaminhado para um reservatório e posteriormente utilizado como biofertilizante na
agricultura (OLIVEIRA, 2012).

Figura 8 – Biodigestor modelo canadense. Fonte: (BALMANT, 2009)

O biogás, mesmo tendo diversas aplicações, é utilizado majoritariamente para ge-
ração de energia elétrica, tendo como segunda preferência a geração de calor. Entretanto,
é válido também levar em consideração seu uso como combustível veicular (EC, 2007).

Para o biogás estar apto para ser utilizado em veículos automotivos, ele precisa
passar por um processo de upgrading. Esse processo se trata da adição de um odor, por
meio de um aditivo, que permite a identificação de algum vazamento de gás. Contami-
nantes como sulfato de hidrogênio e material particulado também devem ser removidos,
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além de água. O gás deve então ser comprimido a uma pressão de 200 bar antes de ser
usado. O conteúdo de metano no biogás (então chamado de biometano) chega a níveis de
95% e pode ser usado da mesma forma que gás natural. A energia de um metro cúbico
desse biogás tratado equivale a 1,1 litros de gasolina (HELD, 2008).

As escalas de plantas de biogás de agricultura são classificadas de acordo com
a potência elétrica da unidade de cogeração, que varia de 30 kilowatts (kW) até alguns
megawatts (MW). As menores potências encontram-se as plantas localizadas em fazendas,
que são independentes na geração de calor. As plantas com maiores potências transformam
o biogás em biometano e o transporta através de gasodutos. As unidades de cogeração
são localizadas no mesmo local que a matéria-prima é recolhida, e o excedente de calor é
transportado a consumidores a alguns quilômetros de distância, ou o biogás é canalizado
até uma unidade de cogeração afastada e o calor é então utilizado em alguma rede de
aquecimento. Quando a unidade de cogeração se localiza no mesmo local em que o biogás
é produzido, encontrar um dissipador térmico é normalmente um fator limitante para
plantas e regiões rurais (HIJAZI, 2016).

Os países desenvolvidos buscam a utilização de fontes renováveis de energia para
se adaptar às condições estabelecidas pela Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a
Mudança do Clima e o Acordo de Paris, negociado na capital francesa em 2005. Por outro
lado, os países em desenvolvimento começaram a aumentar a utilização de biogás em escala
comercial com a possibilidade da obtenção e posterior venda de Reduções Certificadas de
Emissões (RCE), os então popularmente chamados de "créditos de carbono". A venda
dessas RCE se dão através do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (ZANETTE, 2009).

Para que ocorra a produção de metano, a decomposição de dejetos - que é o termo
utilizado para denominar excrementos sólidos e líquidos produzidos por animais - deve
ocorrer em condições específicas durante estocagem e tratamento. Essas condições são
mais facilmente atingíveis quando animais são criados em um mesmo sítio, preferencial-
mente um ambiente fechado, tais como fazendas de leite, criação de gado confinado ou
semiconfinado, fazendas de suínos e aves (IPCC, 2006).

2.1 Setor Sucroenergético

O interesse de utilização de novas fontes de energia ao redor do mundo incentiva
o Brasil a buscar uma renovação no setor sucroalcooleiro. Com a expansão da tecnologia,
o país é capaz de produzir etanol a custos cada vez mais baixos. Em um momento que
a poluição é um assunto constante em pautas de discussão, o Brasil oferece uma solução
energética de baixa emissão (SALOMON, 2007).

Com um incremento constante na produção de cana-de-açúcar no Brasil a cada
ano, a produção de etanol consequentemente possui caráter significante, principalmente
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influenciada pelo alto número de carros flex. Apesar de o número de automóveis movidos
exclusivamente a álcool estar diminuindo gradativamente, totalizando menos de 1% da
frota nacional em 2016, o número de veículos flex representa 59,8% da frota, comparado
a 29,4% dos mais de 42 milhões de veículos da frota nacional (SINCIPEÇAS, 2017). Isso
representa mais de 25 milhões de veículos flex no país, criando uma demanda significativa
de etanol.

A partir desta demanda de etanol, é importante discutir o seu processo produtivo
e seus subprodutos. Um dos grandes assuntos é em relação a vinhaça, que é um subpro-
duto da indústria sucroalcooleira. Por definição, a vinhaça é um líquido de cor marrom
escuro, natureza ácida, e sua qualidade está relacionada ao teor residual de açúcar. A
sua reutilização é benéfica na cultura da cana-de-açúcar como fertilizante agrícola, mas
existem outros potenciais para a vinhaça. Além disso, é preciso que exista controle do
uso da vinhaça nos solos, para que não ocorra sua saturação com os íons presentes na
vinhaça, formando compostos inertes que são lixiviados para camadas profundas do solo,
podendo atingir lençóis freáticos (SALOMON, 2007).

Algumas usinas no Brasil produzem de 7 a 10 litros de vinhaça para cada litro
de etanol. Outras usinas, mais antigas, chegam a produzir de 10 a 15 litros de vinhaça
por litro de etanol. Essa vinhaça é reutilizada no solo por fertirrigação (SALOMON,
2007). Mas existe também uma segunda alternativa para o uso da vinhaça, que é a sua
biodigestão anaeróbica, que reduz sua carga orgânica e diminui seu potencial poluente,
além de produzir gás metano e biofertilizante como resíduo.

Uma tecnologia bastante utilizada para essa produção de biogás é a Upflow Anae-
robic Sludge Blanket (UASB). A Figura 9 ilustra o funcionamento do UASB. Este reator
anaeróbico de fluxo ascendente consiste de um tanque com um compartimento digestor
em sua base, que contém camadas de lodo biológico, e sistema de separação de gás em
seu topo que leva a um decantador. O substrato é distribuído uniformemente no com-
partimento digestor, onde a matéria orgânica é transformada em gás. A proporção de
biometano neste gás alcança valores que variam de 55% a 65% no caso específico da vi-
nhaça, e a produção de metano é de 185 metros cúbicos para cada metro cúbico de etanol
produzido e 14,23 metros cúbicos de metano são produzidos por metro cúbico de vinhaça
(SALOMON, 2007).

Segundo dados da Empresa de Pesquisa Energética, a produção de etanol no Brasil
atingiu o patamar de 30 milhões de metros cúbicos. Portanto, o potencial do Brasil para
produção de biometano, somente com a utilização da vinhaça, é de pouco mais de 15
milhões de metros cúbicos por dia.
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Figura 9 – Esquema do reator Upflow Anaerobic Sludge Blanket. Fonte: (IWA, 2016) com
adaptações

2.2 Tratamento de Esgoto

Esgoto, termo utilizado para a água eliminada após a utilização humana, pode ter
origem doméstica, industrial ou pluvial. Esta água eliminada tem o potencial de causar
perigo à saúde pública por meio de doenças, além de afetar os recursos hídricos, fauna e
flora, ao contaminar rio, lagos, mares e fontes de água (ZILOTTI, 2012). Dessa maneira,
é de interesse público que o esgoto seja tratado, afim de diminuir seu potencial poluidor.

O esgoto é composto por resíduos sólidos, água de lavagem de roupas e de utensílios
domésticos, além de água para preparação dos alimentos. O esgoto também possui gases
dissolvidos nele, e os mais presentes são o oxigênio, gás carbônico, nitrogênio e o metano.
Nele também são encontradas bactérias, que podem causar doenças em humanos, mas
também são importantes ao processo de tratamento (ZILOTTI, 2012).

Algumas etapas são necessárias para que se suceda o tratamento adequado do es-
goto. A primeira etapa consiste em uma filtragem de grandes materiais, contendo objetos
que podem ter sido levados pela tubulação e galhos de árvores. Esse sistema são chama-
dos de sistemas de gradeamento (FUNASA, ). A etapa seguinte consiste na passagem
do esgoto por caixas de areia. Esta etapa possui como objetivo a retirada de materiais
sólidos granulares. A etapa seguinte consiste na sedimentação de partículas sólidas no
fundo de decantadores. É adicionada ao esgoto uma substância coagulante com o objetivo
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de unir partículas pequenas demais para precipitar; com a substância coagulante, essas
partículas pequenas se unem e formam partículas mais densas, sedimentando seu peso
no decantador. Essas partículas sedimentadas no fundo do decantador são denominadas
"lodos", e são retiradas pelo fundo do decantador, encaminhadas para adensadores por
processos gravimétricos e então inseridas em digestores anaeróbicos, ou biodigestores. Os
micro-organismos presentes nos biodigestores convertem a matéria orgânica do lodo, di-
minuindo seus sólidos voláteis. Durante esse processo de conversão, o biogás é liberado.
Os lodos são encaminhados a aterros sanitários e também, com certas restrições, são
utilizados como esterco para agricultura (ZILOTTI, 2012).

O potencial de produção a partir de lodo do tratamento de esgoto é extremamente
dependente no saneamento básico das cidades. Desde que o esgoto seja tratado, é possível
produzir biogás e diminuir o potencial poluidor que o esgoto poderia causar. Segundo o
Ministério das Cidades, por meio do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento
(SNIS) (2014), a população contemplada com serviço de coleta de esgoto em 2013 era de
48,6%. Isso significa que mais de 100 milhões de brasileiros não possuem sistema de coleta,
representando um grande potencial de produção de biogás desperdiçado. A situação se
agrava mais quando se analisa a parcela de esgotos tratados, que representa 39% dos
esgotos.

Além disso, o potencial de produção de biogás varia largamente com a natureza
do lodo tratado e do esgoto. Existe uma estimativa, realizada por Rosa et. al (2016), que
relaciona o volume de água tratada por segundo com o potencial de produção de biogás,
segundo estudo de caso realizado em 213 Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) da
Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar). O resultado é a produção de 0,06 metros
cúbicos de biogás para cada metro cúbico de esgoto tratado. Dessa maneira é possível
calcular o potencial teórico de produção de biogás.

O volume de esgoto tratado em 2014 foi de 3,764 bilhões de metros cúbicos, re-
presentando um potencial de geração de biogás de 0,61 metros cúbicos de biogás por dia
(SNAS, 2016). O potencial tende a aumentar com o aumento gradativo de esgoto tratado.

2.3 Dejetos da Pecuária

O termo dejetos se refere aos excrementos sólidos e líquidos produzidos pelos ani-
mais. Ao sofrer decomposição sob condições anaeróbicas, os dejetos produzem gás metano.
Entretanto, o fato de muitos animais serem mantidos em grandes áreas dificulta a coleta
de dejetos para a produção de biogás. As condições ideias ocorrem quando os animais são
mantidos em semi confinamento ou confinamento total, como fazendas de leite, criação
intensiva de gado, criação de aves e criação de suínos. Nesse tipo de criação, os dejetos
são destinados a sistemas baseados em líquidos (ZANETTE, 2009).
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Há dois fatores que influenciam a quantidade de biogás produzido de dejetos. O
primeiro fator é a quantidade de dejetos produzida, que varia de animal para animal. O
segundo fator é a maneira que essa biomassa é estocada. Ela pode ser estocada como
líquido, e depositada em pequenas lagoas ou tanques de retenção, e então se decompõem
por digestão anaeróbica. Esta é a melhor maneira para se depositar os dejetos caso o obje-
tivo seja a digestão anaeróbica. A temperatura e o tempo de retenção também são fatores
que influenciam a quantidade de biogás produzida. Por outro lado, quando os dejetos são
manejados em pilhas, em sua forma sólida, eles se decompõem mais aerobicamente do que
anaerobicamente, produzindo menos biogás (ZANETTE, 2009).

Na Tabela 2 abaixo, são mostradas as populações de cada animal, o volume de
dejetos produzido diariamente, o fator de conversão de dejetos para biometano e a produ-
ção potencial total de biometano por dia por animal. Note-se que foram retirados bovinos
tratados fora do regime de semi confinamento ou confinamento.

Tabela 2 – Potencial de produção de biogás a partir de dejetos

Fonte: IBGE (2017) e Zanette (2009)

Pela tabela, conclui-se que bovinos de leite e frangos são as categorias que possuem
maior potencial de produção de biogás. Apesar de frangos não produzirem uma quanti-
dade alta de dejetos secos diariamente, quando comparado a outros animais, seu número
no Brasil é bastante elevado, contabilizado em 1,332 bilhão de frangos. Os bovinos em
confinamento, que atualmente não representam um grande potencial de geração, podem
aumentar em número, já que existe uma tendência cada vez maior de confinamento de
bovinos no Brasil (ZANETTE, 2009).

2.4 Resíduos Sólidos Urbanos

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (2008), realizada pelo
IBGE, metade dos 5500 municípios brasileiros não possuem destinação adequada de seus
resíduos sólidos urbanos. Isso significa que o lixo é inadequadamente destinados a vaza-
douros a céu aberto, ou "lixões", como são vulgarmente conhecidos. A outra metade dos
municípios destina seus resíduos sólidos de forma mais apropriada, sendo que 22% deles
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são qualificados como aterros sanitários controlados e 28% como aterros sanitários. Estas
estatísticas são importantes, pois para a produção de biogás ser feita de forma adequada,
existe a necessidade de que os lixões se adaptem e estejam preparados para essa produção.

Os aterros de resíduos sólidos são ambientes onde ocorre a disposição e espalha-
mento de resíduos. Estes resíduos são compactados e cobertos com terra. Os resíduos são
isolados do ambiente externo em um invólucro plástico, geralmente polietileno de alta
densidade, que é coberto com uma camada de solo, formando uma capa. Isso evita que
os resíduos contaminem o solo e água, já que chorume pode ser formado. O chorume é
uma substância líquida resultante do processo de decomposição da matéria orgânica. Ele
possui odor forte e desagradável. (ZANETTE, 2009).

As condições de armazenamento do lixo nos aterros sanitários cria ambiente fa-
vorável à decomposição anaeróbica pelo trabalho de bactérias. Essa decomposição gera
gases - 45% a 50% de gás metano e 50% a 55% de gás carbônico e outros gases - de
forma significativa a partir de 6 meses da deposição dos resíduos. O metano é produzido
na região de baixa pressão do solo do aterro, e eventualmente atinge a atmosfera. Neste
percurso, cerca de 10% do metano produzido é oxidado, formando gás carbônico. É neste
ponto que mecanismos de captura de metano trabalham, evitando que os gases sejam
emitidos na atmosfera. A depender das condições do aterro, metano pode ser produzido
continuamente por décadas (ZANETTE, 2009).

Uma pesquisa realizada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD), juntamente com o Ministério do Meio Ambiente (MMA) (2010) identificou o
potencial de geração de biogás a partir destes aterros sanitários. Os dados coletados
mostraram que, anualmente, 24,9 milhões de toneladas de resíduos são depositados em
aterros sanitários, e destes, 49% são resíduos orgânicos, obtendo uma vazão de 46,8 milhões
de metros cúbicos de biogás por ano. Foram pesquisados 56 locais, e 30 deles não possuiam
projetos de recuperação e queima do biogás.

Segundo este mesmo estudo, se esses 56 locais utilizassem o biogás em projetos
de recuperação e produção de energia elétrica, a produção seria de mais de 4,3 milhões
de metros cúbicos de biogás por dia, resultando em uma potência de 311 MW, caso
fosse utilizado para geração de energia elétrica. Este número, atualizado pela Associação
Brasileira de Biogás (ABiogás) (2016), obtendo-se uma produção potencial de 7 milhões
de metros cúbicos por dia, resultando em uma potência de geração elétrica próxima a 1,2
GWm (ABIOGAS, 2016). O metano que deixaria de ser expelido na atmosfera resultaria
na captura de 19,2 milhões de toneladas equivalentes de CO2. Essas emissões evitadas
podem gerar créditos de descarbonização e representariam uma fonte de renda a esses
aterros sanitários, que também obteria renda pela venda de energia elétrica (PNUD;
MMA, 2010).

A Figura 10 esquematiza o potencial de produção de biogás a partir dos resíduos
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sólidos urbanos.

Figura 10 – Potencial de produção de biogás a partir de resíduos sólidos urbanos. Fonte:
(ABIOGAS, 2016) adaptado

Esse potencial não considera a adaptação dos atuais lixões para aterros sanitários,
o que aumentaria mais ainda o potencial de geração.
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3 Biogás no Brasil e no Mundo

3.1 Europa
Na Europa, a biomassa é responsável por dois terços da matriz primária prove-

niente de fontes renováveis, e os planos europeus são de intensificar essa produção. Essa
intensificação é justificada pelo acordo da União Europeia com algumas propostas, entre
elas a diminuição dos gases de efeito estufa em 20% até 2020, comparado a 1990. Essa
redução é equivalente a 14% quando comparada com dados de 2005. Também até o ano
de 2020, a proporção de energia gerada a partir de fontes renováveis deve aumentar de
8,5% para 20% (EC, 2007). Outro objetivo da União Europeia é em relação aos combus-
tíveis, onde é proposto que biocombustíveis devem representar 10% do consumo total de
combustíveis veiculares até 2020. Até o ano de 2008, essa proporção se encontrava em 2%
(EC, 2007). Outro ponto importante reforçado pela União Europeia é o de investimentos
estatais para proteção do meio ambiente, desenvolvimento de uma preocupação climática
e de políticas energéticas (HELD, 2008).

Exemplos de biocombustíveis produzidos na Europa incluem o bioetanol, biodiesel
e biogás. Dentre os países pioneiros, a Alemanha se destaca, possuindo um lugar de
destaque em pesquisa tecnológica. No que diz respeito à produção de biogás, a Alemanha
também aparece no topo da lista, seguida do Reino Unido, França, Itália e Holanda
(HIJAZI, 2016).

Diferentemente da matriz energética primária brasileira, a Europa possui preo-
cupação recorrente quando se trata de emissões de CO2 e outros gases de efeito estufa
(GEE), visto que cerca de 80% de sua matriz é de natureza fóssil. Isso faz com que medi-
das de precaução sejam tomadas no âmbito de possíveis emissões durante a produção de
energia e de bens de consumo. Dessa maneira, os requisitos para produção de biogás na
Europa são bastante específicos (HIJAZI, 2016).

3.1.1 Alemanha

Em 2012, a Alemanha possuía a segunda maior capacidade de geração instalada
do mundo no que se refere a bioenergia. Essa capacidade, de 37 TWh/ano, faz parte do
programa de diretrizes alemã que busca a diversificação da matriz energética, focando-a
nas fontes renováveis de energia. Na Figura 11 é possível analisar visualmente a parcela
de consumo energético a partir da biomassa.

Quando se trata de consumo final de energia, a biomassa representa 8,2% da
matriz, sendo que, quando se trata somente de fontes renováveis, biomassa sozinha - em
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Figura 11 – Parcela de consumo de energia proveniente de biomassa na Alemanha.
Fonte:(BMU, 2011) e traduzido pelo autor.

suas diversas formas - representa cerca de 66% de todo o consumo energético (BMU,
2011).

O crescimento da capacidade instalada na Alemanha é crescente há mais de uma
década. O número de unidades produtoras de biogás aumentou de 1050, em 2000, para
7850, no ano de 2013. Dessa maneira, a Alemanha ocupa a posição de líder mundial no
desenvolvimento de novas tecnologias envolvendo biogás e atua como principal personagem
no mercado de biogás europeu (HIJAZI, 2016).

Segundo dados de 2013 do Bundesministerium für Ernährung, Landwirdschaft und
Verbraucherschutz, o ministério da agricultura alemão, cerca de 54% da biomassa utilizada
em unidades de produção de biogás eram de origem vegetal, 4% resíduos sólidos e 41%
provinha de dejetos de origem animal. Ainda segundo o ministério, existe um enorme
potencial de biomassa que será continuamente explorado até o ano de 2050 (BMEL,
2013).

As políticas energéticas alemãs envolvendo as energias renováveis entraram em vi-
gor em 2000, com revisões realizadas repetidamente em anos posteriores. Elas têm como
principais objetivos possibilitar o desenvolvimento do fornecimento de energia, com espe-
cial preocupação com alterações climáticas e proteção do meio ambiente. Outros objetivos
da lei preveem também a redução dos custos de fornecimento de energia, diminuir a depen-
dência de fontes fósseis de energia e fomentar, através de investimentos, o desenvolvimento
contínuo de tecnologias para geração de energia elétrica através de fontes renováveis de
energia. Baseando-se nesses objetivos, foram estipuladas metas em relação ao fornecimento
de energia elétrica e qual a parcela desse fornecimento deverá ser de origem renovável:
35% até, mais tardar, o ano de 2020; 50% até, mais tardar, o ano de 2030; 65% até, mais
tardar, o ano de 2040; 80% até, mais tardar, o ano de 2050; e essa energia elétrica estar
integrada ao sistema elétrico nacional (BMU, 2011).
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Dentro dessas diretrizes ainda constam políticas públicas que buscam desburo-
cratizar a remuneração dos produtores de energia. Alguns critérios devem ser satisfeitos,
como a obrigatoriedade de essa energia ser gerada por fontes exclusivamente renováveis
e também estar conectada ao sistema elétrico integrado. O produtor deve comprovar a
geração mensal elétrica para receber seus benefícios, que são livres de impostos. A energia
não precisa ser diretamente gerada e injetada na rede elétrica, podendo também ser arma-
zenada na forma de gás de queima - respeitando a condição de provir de fontes renováveis
-, e posteriormente ser queimado para gerar eletricidade (BMU, 2011).

Outra opção para o pequeno produtor de energia é o compartilhamento do exce-
dente gerado com outra instalação que está em seu nome ou em nome de terceiros em
regiões próximas. Esse controle pode ser efeito através da regulamentação do produtor
e das opções que melhor lhe satisfazem. Dessa forma, um leque de opções se abre ao
pequeno produtor de energia renovável; este pode escolher entre vender o excedente ao
operador de energia ou transferir esse excedente a outros locais - sendo casa de familiares,
outro imóvel em seu nome ou em nome de terceiros. Basta ao produtor de energia en-
viar notificação ao operador elétrico qual modalidade de geração foi adotada. Além disso,
múltiplas unidades de geração localizadas próximas uma das outras, mas com o mesmo
propósito e com a utilização de fontes renováveis similares, podem ser medidas em um só
aparelho e a compensação ocorrer de maneira singular (BMU, 2011).

A compensação é feita de maneira gradual, de maneira que, quanto menor for
a capacidade da unidade geradora, maior é o preço pago pelo kilowatt-hora (kWh). Os
valores adotados para remuneração da geração excedente de energia elétrica a partir da
biomassa são:

∙ até e incluindo uma potência de 150 kW: 14,3 centavos de euro por kWh,

∙ até e incluindo uma potência de 500 kW: 12,3 centavos de euro por kWh,

∙ até e incluindo uma potência de 5 MW: 11,3 centavos de euro por kWh e

∙ até uma potência de 20 megawatts: 6,0 centavos de euro por kWh (BMU, 2011)

Essas remunerações são para produtores de biomassa de forma geral, e não de
energia gerada a partir de biogás. Na Alemanha, as remunerações variam de acordo com
o substrato utilizado para a produção de biogás (BMU, 2011).

Para produtores eletricidade que utilizam biogás proveniente de aterros sanitários,
a remuneração é de:

∙ até e incluindo uma potência de 500 kW: 16 centavos de euro por kWh,

∙ até e incluindo uma potência de 20 MW: 14 centavos por kWh (BMU, 2011).
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Para produtores de eletricidade que utilizam biogás proveniente de estações de
tratamento de esgoto, a remuneração é de:

∙ até e incluindo uma potência de 500 kW: 6,79 centavos de euro por kWh,

∙ até e incluindo uma potência de 5 MW: 5,89 centavos de euro por kWh (BMU,
2011).

Para produtores de eletricidade que utilizam biogás proveniente de dejetos animais,
a remuneração é de:

∙ até e incluindo uma potência de 75 kW: 25 centavos de euro por kWh,

∙ até e incluindo uma potência de 500 kW: 8 centavos de euro por kWh,

∙ até e incluindo uma potência de 5 MW: 6 centavos de euro por kWh (BMU, 2011).

O produtor ainda tem a obrigação legal de demonstrar qual biomassa está sendo
usada e manter um histórico de alimentação do biodigestor, podendo enfrentar consequên-
cias legais caso suas atividades não estejam de acordo com os requisitos para remuneração
(BMU, 2011).

A energia pode, caso seja de interesse do produtor, ser vendida no mercado direto
(venda para terceiros que não estejam localizados em regiões próximas a da produção). A
lei indica, além de todas as remunerações previstas, prioridade de venda para a energia
injetada na rede que provém de fontes de geração renováveis, além de isentar, ao custo
final para o consumidor, as tarifas de transmissão (GMI, 2014).

Além disso, na política para energias renováveis da Alemanha foi incluído também
o enquadramento legal e técnico para que biometano fosse utilizado e distribuído pelos
gasodutos destinados a gás natural (BMU, 2011).

O resultado dessas políticas, que surgiram em 2000 e vêm amadurecendo no de-
correr dos anos, pode ser visto na Figura 12.

Com visto na figura, o número de usinas produtoras de biogás em 2000 era de
1050. Em 2016, o número alcançou o patamar de 9004. Isso significa um aumento médio
anual de 50%. Ou seja, em média, o número de usinas produtoras dobrou a cada 2 anos.

3.1.2 Suécia

As diretrizes e objetivos da União Europeia representam a necessidade de mudança
no cenário energético sueco. Com importantes mudanças a serem realizadas até 2020, o
governo sueco estipulou um programa para mudança climática e investimentos em energia
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Figura 12 – Evolução da capacidade instalada e número de usinas de biogás na Alemanha.
Fonte: (FRIEDL, 2016) adaptado

no valor de um bilhão de coroas suecas (cerca de 353 milhões de reais), sendo que 150
milhões de coroas suecas (ou 53 milhões de reais) foram designados para projetos de
biocombustíveis de segunda geração (HELD, 2008).

As políticas públicas no âmbito urbano datam o ano de 2005 na Suécia, quando foi
proibida a disposição de lixo orgânico em lixões e aterros sanitários. Foi também estipulada
uma meta que 35% dos restos de alimento de residências e restaurantes deveria ser tratado
biologicamente até 2010 (HELD, 2008).

A Suécia apresentou avanços na exploração do biogás como fonte de energia. Exis-
tem, segundo a Swedish Biogas Association (2008), 227 unidades de produção de biogás
no país, sendo que 138 são de tratamento de esgoto, 3 industriais, 18 de co-digestão (utili-
zação de variados substratos para produção do biogás) e 60 são aterros. Cerca de 60% do
biogás produzido provém de unidades de tratamento de esgoto, enquanto 30% provém de
aterros sanitários e 10% de plantas de co-digestão. Existem, além das unidades citadas, 8
pequenas unidades de produção em fazendas, construídas para geração de eletricidade e
calor (HELD, 2008).

O desenvolvimento de novas unidades de biogás é fortemente apoiada pelo governo
central através de Programas de Incentivo Locais (LIP) e Programas de Investimento em
Clima (KLIMP). Muitas plantas foram construídas a partir dos fundos desses programas.
Eles têm sido ferramente essencial para o desenvolvimento de novas tecnologias (HELD,
2008).

Apesar do fato de que o total de energia gerada a partir do biogás na Suécia não
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ser grande (apenas 1,5 TWh/ano) em relação a outros países europeus, a sua utilização
é inovadora e não muito repetida no contexto global. Enquanto 38% do total de energia
provinda do biogás é utilizada para geração de calor, 50% é utilizado como combustível
automotivo. Em 2008, havia 17000 ônibus transitando a base de biogás e gás natural na
Suécia, sendo que essa mistura de gases para utilização veicular é composta de 60% biogás
e 40% gás natural, com a tendência da parcela de gás natural diminuir gradativamente.
A Figura 13 representa a utilização do biogás (BMU, 2011).

Figura 13 – Utilização do biogás na Suécia. Fonte: (HELD, 2008) e traduzido pelo autor.

Os automóveis podem funcionar tanto com gasolina como a gás, e são chamados
de carros bi-fuel porque eles têm tanques separados. O mesmo motor é utlizado para
ambos os combustíveis e o carro automaticamente altera o combustível para gasolina
caso o reservatório de gás chegue ao final. Veículos pesados, como ônibus e caminhões,
por outro lado, são feitos para funcionar exclusivamente com gás. Um motor de ciclo
Otto geralmente é usado, diferentemente dos motores diesel. Mais de 90% do diesel pode
ser substituído por gás, fazendo com que esse mecânismo seja pouquíssimo danoso ao
meio ambiente (ou, da expressão em inglês, environmentally-friendly) e se mostre uma
alternativa viável para veículos de carga, dado o seu baixo consumo de combustível e
baixa emissão de óxidos de nitrogênio e particulados (HELD, 2008).

O Governo Sueco elaborou e implementou algumas políticas energéticas de tal
modo que os objetivos relacionados a política climática e energia fossem atendidos. Entre
eles, a mais importante é a taxação que acompanha a energia, o dióxido de carbono e com-
postos sulfurados. Outra política importante é a inserção de um programa de certificação
de eletricidade, de investimento climático e de eficiência (HELD, 2008).

No início da cobrança de impostos sobre a energia, o objetivo era o mesmo de
qualquer outro imposto: arrecadar fundos para financiar os gastos públicos. Entretanto, o
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motivo dessa cobrança se alterou, passando a ser um meio de gestão de produção energé-
tica e uso energético para atingir metas governamentais. O sistema de taxação é utilizado
principalmente para promover a eficiência energética e encorajar o desenvolvimento e uso
de fontes renováveis de energia. Dependendo da emissão de poluentes, cada combustível
é taxado de forma diferente, a depender também da maneira que são utilizados (HELD,
2008).

Como exemplo prático, na Suécia, todo biogás utilizado para geração de calor é
isento de impostos de energia e dióxido de carbono, sendo algumas vezes também isento
de taxas para emissões de enxofre e nitrogênio. Isso não ocorre com óleo e carvão, onde o
imposto de energia é de 750 coroas suecas por metro cúbico de óleo e 319 coroas suecas
por tonelada de carvão (HELD, 2008).

Os impostos de energia e dióxido de carbono não são cobrados na geração. O que
ocorre, de fato, é a cobrança ser feita aos consumidores finais na forma de uma cobrança
única.

Um sistema especial de certificação foi introduzido para que eletricidade seja pro-
duzida de fontes renováveis. A cada MWh de energia gerada de fontes renováveis, um
certificado é emitido, e pode ser vendido, gerando receita adicional ao produtor. O preço
médio desses certificados, no período de 2003 a 2006, foi de 0,22 coroas suecas por kWh
(cerca de 7 centavos de Real por kWh). Ao mesmo tempo, consumidores finais são obri-
gados legalmente a comprar certa quantidade de energia elétrica de fontes renováveis,
através da compra desses certificados. Essa quantidade, em 2006, foi de 12,6% do total de
eletricidade consumida. Esse sistema se estenderá até 2030, e novas unidades geradoras
recebem certificados de energia por 15 anos (HELD, 2008).

Também existem subsídios àqueles que dirigem automóveis movidos a combustíveis
provindos de fontes renováveis, incluindo o biogás. Pessoas físicas que compram esses
carros recebem 10.000 coroas suecas do Estado - ou cerca de 3500 reais. Para aqueles que
dirigem carros para empresas, os impostos consequentes do uso do automóvel são 40%
menores do que daqueles movidos a combustíveis fósseis. Carros que não oneram o meio
ambiente também podem estacionar gratuitamente em várias cidades na Suécia. Apesar
de um carro deste tipo ser mais caro em sua aquisição do que carros convencionais, o
biogás neles utilizado é mais barato do que o equivalente em gasolina ou diesel (HELD,
2008).

O resultado dessas políticas voltadas a utilização de biometano para uso auto-
motivo, que começaram a ser elaboradas em meados de 2000, são mostradas na Figura
14.

A partir de 2005, quando o governo começou a colocar em prática as políticas
energéticas construídas, houve aumento significativo no volume de biometano utilizado
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Figura 14 – Venda de gás para veículos automotivos na Suécia. Fonte: SEA, 2011 (adap-
tado)

em veículos.

A série histórica da produção de biogás está representada pela Figura 15.

Figura 15 – Produção de Biogás, por categoria de usina, na série histórica. Fonte: SEA,
2017

As usinas destinadas especialmente para digestão anaeróbica produziram em 2005
163 GWh. Em 2016, a energia gerada foi de 944 GWh, representando um aumento de
479%.

3.1.3 Reino Unido

O governo do Reino Unido é encarregado de gerir todos os aspectos das políticas
de desperdício e assuntos relacionados a destinação de resíduos sólidos - entre todos os
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outros assuntos ligados a proteção do meio ambiente. A política energética que envolve eses
tópicos é descrita no National Environment White Paper (NEWP), que cita estratégias
para o incentivo da utilização da digestão anaeróbica e um plano de ação para que essa
estratégia seja paulatinamente aplicada e transformada em resultados (DEFRA, 2011).

Uma das premissas do governo britânico é a de que, apesar de a produção de resí-
duos sólidos ser inevitável, existem tecnologias fortemente capazes de tratá-los, incluindo
aquelas que podem gerar energia a partir deles. Cada uma dessas tecnologias tem um
papel a ser cumprido, uma vez que a gama de tipos de resíduo é variada, a depender do
local e da situação (DEFRA, 2011).

Outra premissa do governo britânico, esta que está deliberadamente ligada ao
plano de ação e estratégias do White Paper, é a de que a digestão anaeróbica - e con-
sequente geração de biogás - pode ser fator determinante na utilização de meios mais
eficientes para se tratar de resíduos sólidos. Essa análise é feita quando se compara técni-
cas de captura de gases de efeito estufa em aterros sanitários. Também é reforçado o fato
de que essa tecnologia, além de possuir os benefícios supracitados, pode ser utilizada para
geração de energia e produz material residual de valor comercial, como é o biofertilizante
(DEFRA, 2011).

O Artigo 4𝑜 do revised Waste Framework Direcive (rWFD), que é o texto revisado
das políticas que regem o sistema de resíduos sólidos, referente a Diretriz 2008/98/EC,
propõe uma hierarquia de 5 estágios a ser aplicada, garantindo ordem de prioridade para
certas legislações a respeitos dos resíduos sólidos e suas políticas:

1. Prevenção

2. Preparo para Re-uso

3. Reciclagem

4. Recuperação Secundária

5. Destinação Final

Entretanto, essa cadeia hierárquica possui algumas exceções tal como a gestão de
alimentos, que se provou mais eficiente quando submetida a digestão anaeróbica do que
quando submetida a processos de reciclagem. Essa análise - e a maioria das análises rea-
lizada pelo governo do Reino Unido - possui ponto de vista ambiental, e está preocupada
majoritariamente com a destruição do meio ambiente e alterações climáticas indesejadas
(DEFRA, 2011).

Um dos primeiros fatores a serem considerados na regulação das plantas de digestão
anaeróbica é qual é o tipo de resultado dessa digestão. Caso o digestato seja considerado
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lixo - isto é, nocivo para a saúde humana e para o meio ambiente - esta planta é passível
de regulamentação, e sua utilização é limitada, sendo necessária uma permissão que dita
condições de uso. Essa permissão é emitida pelo Environment Agent (EA), que é o agente
ambientel do Reino Unido.

Dos tipos de matéria-prima passíveis de digestão anaeróbica, uma das mais vee-
mentemente citadas pelo governo britânico são restos de alimentos, que é calculado em 16
milhões de toneladas por ano, sendo que metade disso provém de residências, enquanto a
outra metade de fábricas, comércio, hospitais e setores públicos. Já é claro para o governo
do Reino Unido que, para haver uma geração de energia com a matéria prima sendo
resíduos sólidos orgânicos, a separação do lixo é essencial, fazendo com que o foco da
política de resídus sólidos orgânicos seja a prevenção e, após este, o tratamento através
da biodigestão (DEFRA, 2011).

Outra matéria-prima revisada pelo Departamento de Energia britânico são os de-
jetos rurais, que contabilizam 90 milhões de toneladas por ano. Para a indústria rural, a
digestão anaeróbica tem papel fundamental na redução de gases de efeito estuda, e o In-
dustry Climate Change Taskforce desenvolveu um plano de ação dando ênfase ao aumento
da utilização desse tratamento energético em fazendas por todo o Reino Unido.

Mesmo que restos de alimentos e dejetos rurais tenham números significativos de
produção anual (16 milhões de toneladas e 90 milhões de toneladas, respectivamente),
a matéria prima que mais contribui para geração de energia através da biodigestão é o
lodo de esgoto. A indústria de água corrente é extremamente robusta no Reino Unido,
com uma potência instalada estimada em 115 MW. De todo o lodo produzido anualmente
(que é estimado no valor de 1,6 milhões), 66% é tratado por digestão anaeróbica e 60% do
biogás produzido neste processo é utilizado em processos de cogeraçao para gerar energia
elétrica e calor para aquecimento (DEFRA, 2011).

Portanto, apesar de a biodigestão ser amplamente usada no tratamento de lodo
de esgoto, o Reino Unido busca expandir os tratamentos de ambos resíduos sólidos or-
gânicos e dejetos rurais, a incluir também resíduos sólidos da produção agrícola. Plantas
propositadamente plantadas para o tratamento por biodigestão também estão inclusas no
plano de ação do governo. Em 2011, havia 54 unidades operacionais no Reino Unido - não
contando as unidades de tratamente de lodo - o que resulta em uma potência de 35MWe.
Em 2015, esse número alcançou o valor de 167 unidades. Esse biogás está sendo usado de
diversas maneiras, mas majoritariamente em cogeração. A Figura 16 mostra as unidades
de geração no Reino Unido.

A atual capacidade instalada no Reino Unido, de 150MWe, é de caráter pífio,
quando se analisa o potencial de geração. Juntamente com as estratégias e planos de ação
para digestão anaeróbica, o Deparment of Energy & Climate Change (DEFRA) e o Depar-
tamento de Energia e Mudanças Climáticas (Department of Energy and Climate Change
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Figura 16 – Plantas de digestão anaeróbica no Reino Unido (excluindo plantas de lodo de
esgoto). Fonte: (DEFRA, 2011)

- DECC) estão trabalhando para que o futuro e desenvolvimento da energia renovável
seja garantido. Essa garantia se dá, principalmente, na forma de crescentes investimen-
tos e incentivos financeiros, e se espera que em 2020 a capacidade para eletricidade para
digestão anaeróbica possa alcançar entre 3 e 5 TWh, em relação aos 1,08 TWh atuais.

Para que essa meta seja alcançada, o governo britânico realizou um acordo de em-
préstimo com o Waste and Resources Action Programme (WRAP). Um total de 10 milhões
de libras serão utilizados para financiar investimentos em infraestrutura. O objetivo do go-
verno é que exista um movimento em direção a uma "economia sem desperdícios"(DEFRA,
2011).

Outros planos governamentais incluem a obrigatoriedade de 10% da energia uti-
lizada em transportes provir de fontes renováveis até 2020, e o uso de metano como
combustível veicular pode contribuir para isso. Também com meta até 2020, o volume de
material biodegradável enviado a aterros sanitários deverá ser reduzido em 65% daquele
volume produzido em 1995. A meta estipulada para lixo doméstico é a de que, até 2020,
50% deste lixo proveniente de residências seja reciclado. Além disso, permissões para cons-
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trução de unidades de biodigestores são facilitadas. É estimado que 35 mil empregos serão
gerados com a adoção de tecnologias envolvendo digestão anaeróbica. É de objetivo do
governo, após essas tecnologias tenham sido estabelecidas e os retornos dos investimentos
se tornem reais, que essa tecnologia seja exportada para outros países (DEFRA, 2011).

Os mecanismos de incentivo à digestão anaeróbica são diversos. A primeira delas é
a Renewables Obligation (RO), que garante suporte financeiro a geradores de eletricidade
que utilizam fontes renováveis. A digestão anaeróbica está no topo da lista, garantindo 2
Certificados de Obrigação Renovável por megawatt-hora.

As então chamadas Feed-In Tariffs estão planemante estabelecidas desde Abril de
2010 no Reino Unido. Ela encoraja o uso de eletricidade de baixo carbono, particularmente
por organizações, empresas, comunidades e indivíduos tradicionalmente envolvidos no
mercado de energia. Isso quer dizer que a energia comercializada é comprada, quando
provinda de fontes renováveis, a um valor acrescido do valor real, fazendo com que valha a
pena realizar investimentos em geração de energia de baixo carbono. A tarifa em exercício
para unidades de geração a partir de digestão aneróbica é de 12,1 pence por kWh para
potência até 500kW (100 pences equivalem a uma libra), e 9,4 pence por kWh para
potências acima de 500kW. Um adicional de 3,1 pence/kWh são pagos para eletricidade
exportada para a rede integrada de eletricidade (DEFRA, 2011).

Detalhes sobre incentivo a utilização de aquecedores a partir de fontes renováveis
também são pauta do governo. Tarifas de 6,5 pence/kWh serão pagas no decorrer de
20 em instalações com potência até 200kW e injeção de biogás na rede de gasodutos,
independentemente da escala.

Existe também uma certificação a respeito do uso de combustíveis que provém de
fontes renováveis. O Renewable Transport Fuel Obligation obriga produtores a adicionar
certa porcentagem de combustível de origem renovável na mistura final distribuida. Os
produtores recebem certificados, que podem ser vendidos a outros produtores que não
atingiram a meta anual estipulada. Em 2011, 3,33% de todo o combustível utilizado em
transportes no Reino Unido provém de biocombustíveis. A meta da União Europeia é de
que, até 2020, esse valor chegue a 10%. Para que isso ocorra, o governo pretende dobrar
a quantidades de cerfificados quando o biocombustível for de origem vegetal (material
lignocelulósico), lixo ou resíduos (incluído biometano). Essa mudança dobrará o suporte
previamente estabelecido comparado com biocombusíveis de outras origens e não dará
suporte a biocombustíveis que não se encaixam no padrão de qualidade requerido pelos
requisitos de sustentabilidade (DEFRA, 2011).

Além das medidas tarifárias adotadas pelo governo britânico, em 2012 iniciaram-se
as operações do Green Investment Bank (GIB) , que tem como missão ajudar o Reino
Unido na transição para uma economia mais verde dando suporte a projetos que são
simultanemante "verdes"e comerciais. O banco capitalizou 3,8 bilhões de libras provindas
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de dinheiro público para investimentos em infraestrutura energética com projeções de
alcançarem cash-flow positivo entre 12 e 18 meses.

Como resultado das políticas, o Reino Unido alcançou a sexta posição em número
de usinas de biogás na Europa, com 523 usinas (EBA, 2017).

3.2 China
A China se tornou personagem de destaque no mundo das energias renováveis.

Em 2013, a China teve acréscimo de capacidade de geração de energia a partir de fontes
renováveis superior ao da Europa e o resto da Ásia somados. Esse aumento significativo de
investimento ocorre simultaneamente por conta de um preço competitivo de tecnologias
renováveis e por somarem-se a equação benefícios tais como segurança energética e dimi-
nuição da poluição do ar. Este é um assunto que não interessa somente a política interna
e a economia chinesas, mas também existe um interesse globa. A China é o maior con-
sumidor de eletricidade do mundo, consumindo um quinto de toda a energia global. Até
2030, calcula-se que a energia consumida na China aumentará em 60%. Até recentemente,
a China tem satisfeito suas demandas energéticas com a utlização de carvão, causando
grande poluição e malefícios à sociedade. Em 2010, 1,2 milhões de pessoas morreram pre-
maturamente por conta da poluição do ar. Como resultado, a China se voltou às energias
renováveis. A China possui a maior capacidade instalada de turbinas eólicas (91,4 𝐺𝑊𝑒)e
hidroelétricas (280 𝐺𝑊𝑒) do mundo, conforme a Figura 17 e em 2013 a China instalou
mais painéis fotovoltaicos que toda a Europa (IRENA, 2014).

Figura 17 – Capacidade acumulada de fontes renováveis na China. Fonte: (IRENA, 2014)
e traduzido pelo autor.

Estima-se que, com políticas corretas e suporte adequado, a parcela de energia
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renovável inclusa na matriz energética chinesa possa saltar de 7% em 2010 para 26% em
2030. Isso tornaria a China a maior consumidora de energia renovável do mundo, contabi-
lizando 20% do uso global energético. Para que isso ocorra, existem grandes desafios para
o governo chinês e grandes melhoras na infraestrutura nacional a serem realizadas.

A biomassa é limitadamente utilizada na China majoritariamente na indústria
de papel. Até 2030, biomassa e resíduos sólidos serão utilizados para fornecer energia a
grandes industrias, como a de cimento, além de garantir geração de calor e energia elétrica
através de cogeração.

Uso moderno e tradicional da biomassa estão contabilizados em mais da metade
do total da energia renovável utilizada na China. Existe certa discrepância de opiniões na
literatura, e IRENA adota a média desses valores, assumindo-o como 4 exajoules (EJ).
A história da China e a utilização de biomassa em sua forma tradicional é antiga e se
iniciou desde antes de 1960. Cerca de 50 milhões de residências utilizam um total de 16
bilhões de metros cúbicos de biogás todos os anos. Entre 2003 e 2012, o investimento foi
de 15 bilhões de dólares. No final de 2010, a China possuia 38,5 milhões de biodigestores
de escala doméstica, e 27500 biodigestores de média e larga escala para resíduos agrícolas
(IRENA, 2014).

A capacidade instalada de biomassa é variada, pois há uma grande gama de fontes
energéticas. Metade da capacidade instalada em 2014 é constituída de material originado
da agricultura e florestas, e está contabilizado em 4,1 𝐺𝑊𝑒, e é resultante de combustão
direta em usinas termoelétricas. Enquanto isso, 2,3 𝐺𝑊𝑒 são de origem de resíduos sólidos
incinerados, e a penas 0,3 𝐺𝑊𝑒 representa a capacidade instalada de biogás. 1,2 𝐺𝑊𝑒 é a
parcela de lodo de esgoto e biomassa para gaseificação, e 1,7 𝐺𝑊𝑒 para plantas de bagaço.
(IRENA, 2014).

A China possui um ambicioso programa de desenvolvimento do uso do biogás há
meio século, e calcula-se que 90% de todas as instalações de biogás do mundo estão na
China. Cerca de 5 milhões de unidades são construídas todos os anos, e em sua maio-
ria são unidades de pequeno porte, integradas a fazendas que utilizam dejetos animais e
resíduos agrícolas. Estima-se que apenas 5% de todo o potencial de produção energética
em fazendas de médio e grande porte de porcos seja utilizado na China. Cerca de 85% de
todos os biodigestores encontram-se em áreas rurais. Estas instalações recebem incentivos
e subsídios em investimentos que variam de 1300 a 1500 RMB (Yuan Chinês), que, con-
vertidos em moeda nacional, são subsídios de R$650 a R$750. Além disso, investimentos
de grande porte recebem de 25% a 45% de subsídio no investimento inicial de bancos
governamentais e também de 5% a 25% de subsídio de governos locais (IRENA, 2014).

Outros fatores benéficos para o investimento no biogás é o aumento da produção
agrícola, com plantas muitas vezes produzidas para propósitos energéticos. Além disso,
existe matéria prima para biodigestão em abundância. A China produz cerca de 700
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milhões de toneladas de bagaço todos os anos, além de 135 a 170 milhões de toneladas de
dejetos animais disponíveis para produção de biogás (IRENA, 2014).

O desenvolvimento e uso de energias renováveis é uma das prioridades da China,
visto que é necessário combater os crescentes desafios ambientais e assegurar a segurança
energética nacional. Esse desenvolvimento também está relacionado com a China alcançar
seus objetivos de políticas econômicas em respeito a criação de empregos e crescimento
econômico. Tais objetivos só podem ser alcançados quando planos estratégicos e metas
são traçados. Quando se diz respeito a política de energias renováveis, o governo chinês
busca:

∙ Desenvolver um plano nacional de energia compreensível que leva em consideração
a necessidade de infraestrutura de transmissão e distribuição de eletricidade, calor
e gás

∙ Introduzir taxas ou sistemas de troca de 𝐶𝑂2 para amenizar os danos dessas emissões
e a poluição do ar por combustão de carvão

∙ Analisar os impactos socio-econômicos, de segurança energética, saúde pública, terra
e água da utilização de novas tecnologias

∙ Definir metas para energias renováveis na indústria, construções prediais e trans-
porte.

∙ Estabelecer um mercado nacional de energia, criando incentivos para flexibilizar
operações e trazendo novos investidores

∙ Desenvolver uma melhor rede elétrica nacional para integrar as energias renováveis,
incentivando e criando variedade no mercado de compra e venda de energia

∙ Dar suporte à inovação, pesquisa e desenvolvimento para reduzir custos de energias
renováveis

∙ Garantir o desenvolvimento das tecnologias de energia renovável da próxima-geração

∙ Aprimorar o conhecimento e dados estatísticos em biomassa e desenvolver um mer-
cado de biomassa (IRENA, 2014).

Observando as primeiras iniciativas de produção de biogás na China, a necessidade
de suprimento energético em sua zona rural foi a principal razão para a rápida e intensa
disseminação de biodigestores pelo país (GU et al., 2016).

Foi então que a partir de 1980 o governo chinês incluiu em seu planejamento
energético de longo prazo o desenvolvimento de uma estrutura de biogás. Desde então,
mesmo com grande geração de biogás, a China se tornou um dos maiores consumidores de
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energia do mundo e também um dos grandes poluidores de ar, com uma matriz energética
fortemente baseada em carvão (GU et al., 2016).

Isso fez com que o governo chinês reforçasse as políticas voltadas para o biogás em
2003. O próprio ministro da agricultura foi grande defensor da expansão dos biodigestores
rurais. Com isso, os investimentos em biodigestores passaram de 500 milhões de reais
em 2003 a 2005 para 1,2 bilhão de reais em 2006 e 2007. Os investimentos alcançaram o
patamar de 2,4 bilhões de reais em 2010. Além disso, a Renewal Energy Law, implementada
em 2006, aumentou o foco em projetos de engenharia de biogás cada vez maiores (GU et
al., 2016).

A Figura 18 simboliza os resultados em aumento de oferta de biogás.

Figura 18 – Evolução da produção de biogás na China. Fonte: (GU et al., 2016) adaptado

Como resultado das políticas energéticas realizadas na China, o número de projetos
de engenharia de biogás subiram de 2300 em 2003 para mais de 10 mil projetos em 2013.
A capacidade de produção de biogás de em pequena geração familiar aumentou de 4,5
bilhões de metros cúbicos em 2003 para 16 bilhões de metros cúbicos em 2013. Em 2013,
a produção de biogás era equivalente a 12,4% do consumo final de gás natural. Para 2020,
a China pretende ter capacidade produtiva de 30 bilhões de metros cúbicos de biogás por
ano.

3.3 Estados Unidos
Digestores anaeróbicos são utilizados nos Estados Unidos de formas variadas. A

primeira delas é a sua utilização em estações de tratamento de água e esgoto, com o
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objetivo de remover sólidos orgânicos voláteis, agentes patogênicos, estabilizar o lodo do
esgoto para subsequente aplicação em em solo ou descarte.

Nos aterros sanitários, restos de alimentos são o principal material a ser despejado.
Esse número alcança o valor de 33 milhões de toneladas por ano e tem alto potencial de
produção de metano. Esses restos de alimento podem passar pelo processo de digestão
anaeróbica nos atuais biodigestores de unidades de tratamento de água através de co-
digestão e também por biodigestores em zonas rurais, que geralmente já possuem uma
parcela de restos de alimentos em sua mistura (EPA, 2012).

Assim como em diversas áreas do mundo, os Estados Unidos encontram barreiras e
dificuldades para aumentar a utilização de digestão anaeróbica para produção de eletrici-
dade, calor e gás, ocasionadas pela incerteza do setor privado em relação a retornos sobre
investimentos iniciais e custos de novos projetos. Políticas públicas estão sendo elaboradas
e postas em prática com o objetivo de incentivar e acelerar o movimento visando a adoção
gradual de energias renováveis. Uma das políticas energéticas que possuem esse objetivo
é a consideração de vários estados americanos de banir ou limitar material orgânico de
aterros sanitários, criando um novo mercado para biodigestores. Outras opções de destino
dos resíduos sólidos, como incineração, se tornariam mais caros, incentivando mais ainda
a utilização de biodigestores. Algumas políticas estão sendo elaboradas em relação a certi-
ficação. Alguns estados já aprovaram leis que permitem a compra e venda de certificados
de energia renovável, garantindo os requisitos do Renewable Portfolio Standards de cada
estado. O biogás utilizado como combustível de transporte (liquefeito ou gasoso) também
é passível de geração de certificados que podem ser comprados ou vendidos. Produtores e
distribuidores de combustível se tornam obrigados a gerar ou comprar esses certificados.
Além disso, a própria utilização de biodigestores é passível de gerar créditos de carbono,
uma vez que o biodigestor captura as emissões de metano que estariam, sem ele, dispersos
na atmosfera (EPA, 2012).

Os Estados Unidos possuem um significativo mercado pecuário. Os dejetos animais
contabilizam mais de 1 bilhão de toneladas anualmente, e esse material com alto teor de
metano e óxido nitroso é geralmente despejado em lagos, lagoas ou simplesmente deixado
aberto na atmosfera para ser decomposto. Esses dejetos, quando tratados desta maneira,
geram odores indesejados, poluentes nocivos a atmosfera e gases de efeito estufa. Os
poluentes que são emitidos incluem amônia, sulfato de hidrogênio, óxidos de nitrogênio e
particulados, muitos deles podendo causar riscos de saúde em humanos. A amônia, além
de poluir o ar, pode também contaminar lençois freáticos e levar a eutrofização do solo,
que é o acúmulo excessivo de matéria orgânica, contribuindo para a multiplicação de
bactéricas que liberam mais toxinas (CUELLAR, 2008).

Utilizando dados do Painel Internacional de Mudanças Climáticas (IPCC, da si-
gla em inglês), metano tem o potencial causador de aquecimento global 21 vezes maior



48 Capítulo 3. Biogás no Brasil e no Mundo

que o gás carbônico, enquanto óxido nitroso tem o potencial nocivo 310 vezes maior,
considerando um período de 100 anos. De acordo com a Enviroment Protection Agency
(EPA), o total de gases de efeito estufa emitidos pelo setor industrial nos Estados Unidos
são estimados em 536 milhões de toneladas métricas equivalentes de dióxido de carbono,
equivalente a 7% de todas as emissões dos Estados Unidos. Dessas 536 milhões de to-
neladas, cerca de 50,8 milhões provém exclusivamente de dejetos animais, e a tendência
- que se demonstrou ascendente entre o período de 1990 a 2005 - é continuar crescendo
(CUELLAR, 2008).

É consenso dentro do Departamento de Agricultura americano que a análise do
cenário de biogás é comprometida devido a falta de dados técnicos e financeiros consoli-
dados que poderia ser feita pelas agências federais. Ademais, barreiras primárias devem
ser sobrepostas para o mercado de biogás se tornar um mercado robusto e respeitado
nos Estados Unidos. Esforços estratégicos devem ser tomados, e incluem o suporte das
agências federais, que devem incluir modificações ou expansões de programas que incen-
tivam o avanço de sistemas de biogás. O investimento do setor privado também deve ser
incentivado, gerando mercados mais amplos de biogás e produtos dos sistemas de biogás,
como biofertilizantes, calor e energia elétrica (USDA, 2014).

Os principais problemas a serem enfrentados pelos Estados Unidos são, portanto,
a falta de acesso à informação sobre os benefícios da utilização do biogás que, apesar de
inúmeros, são pouco divulgados e incentivados pelo Governo. A imprevisibilidade inicial
do mercado também é um fator que receia os investidores, e essa imprevisibilidade nasce
através de inúmeros fatores, a incluir inconsistência entre política e objetivos estatais e
nacionais, o que restringe acesso a capital disponível. A valorização dos pequenos pro-
dutores de energia também está inclusa em problemas a serem enfrentados, visto que é
muito difícil para um pequeno produtor vender seu produto sem que exista uma rede
interconectada, garantindo que ele receba o correto valor de mercado para os benefícios
por ele gerados (USDA, 2014).

Para ajudar o setor privado a se voluntariar a explorar o potencial dos sistemas
de biogás, o governo elaborou políticas energéticas para promover o biogás utilizando
programas já existentes, buscar investimentos e fortalecer mercados para o biogás, além
de melhorar a coordenação e comunicação para essas ações. Essas ações devem, juntas,
satisfazer os objetivos traçados quanto as energias renováveis, melhorar a economia e
reduzir as emissões de metano (USDA, 2014).

Um número de programas desenvolvido pelo Departamento de Agricultura, pelo
Departamento de Energia e pela Agência de Proteção Ambiental estão visando o de-
senvolvimento do mercado de biogás. Programas como o AgSTAR e o Landfill Methane
Outreach Program são dedicados a promover o uso de biogás nos setores pecuário e de ater-
ros sanitários. O Rural Energy For America Program, o Enviromental Quality Incentives
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Program, o Bioenergy Program for Advanced Biofuel, o Biorefinery Assistance Program e
o Conservation Innovation Grantes garantem suporte financeiro para sistemas de biogás
e seus componentes. Estes programas serão utilizados como veículo de comunicação para
amplificar o uso de biogás por todos os Estados Unidos (USDA, 2014). (USDA, 2014)

O Serviço de Conservação de Recursos Naturais (NRCS) oferece suporte técnico
e financeiro para fazendeiros e donos de ranchos que se voluntariam a adotar práticas de
conservação. O NRCS realiza uma revisão completa dos padrões de uso para determinar
quais padrões de conservação são passíveis de receber suportes técnico e financeiro através
do Programa de Incentivo de Qualidade Ambiental e outros programas (USDA, 2014).

A EPA lançou também o National Agricultural Anaerobic Digestion Mapping Tool,
que permite usuários visualizar e analisar informações sobre a situação atual e o poten-
cial de biogás em sistemas agrícolas. A agência também está atualizando seu Modelo de
Redução de Resíduos Sólidos, que auxiliará na identificação de práticas não aceitas de
manejo de resíduos sólidos.

O Departamentos de Agricultura e de Energia revisam empréstimos a serem feitos
e apoiam programas para incentivar opções de financiamento para sistemas de biogás.
Isso inclui explorar estratégias de financiamento que o biogás se enquadre, incluindo o
Energy Efficiency Conservation Loan Program do Serviço de Utilidade Rural, juntamente
com o já tradicional Electric Loan Program. Todos esses programas servirão para que os
departamentos citados e a Agência de Proteção Ambiental trabalhem com os estados e
agências locais e nacionais para reconhecer o papel do biogás em garantir as metas de
energias renováveis nacionais e locais. Esses agentes também trabalham para o melhora-
mento da infraestrutura, buscando melhores padrões de conexão de eletricidade e biogás,
gasodutos, mercado livre de energia, net-metering e incentivos federais para geração de
energias renováveis (USDA, 2014).

Com todo esse mercado de certificação, emissão de créditos e subsídios, o governo
americano conseguiu aumentar sua produção de biogás. A American Biogas Council (2017)
anunciou que existem mais de 2200 usinas produtoras de biogás no país, em todos os
estados, das quais 259 são de em fazendas através de biodigestores, 1269 em estações de
tratamento de esgoto, 39 para processamento de restos de alimentos e 652 para tratamento
de gases de aterro. Ainda segundo a American Biogas Council, o país tem potencial de
construir usinas e produzir biogás em outras 13500 localidades.

3.4 Brasil

O Brasil possui reconhecido potencial para ser um dos grandes produtores de
biogás do mundo. Entretanto, para alcançar esse potencial, é necessário que se realize
uma análise das ferramentas que podem facilitar e acelerar o caminho até esse potencial.
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É válido então que seja estudada a política energética brasileira para o biogás, para que
esse mercado possa obter condições necessárias para seu florescimento e desenvolvimento.

Não somente as políticas energéticas locais, mas as políticas internacionais também
são válidas de serem estudadas, já que afetam todos os mercados, e não somente o nacional.
Além disso, os políticas energéticas provindas de acordos de cooperação internacional
afetam diretamente os agentes econômicos atuantes no mercado nacional, visto que as
regras e condições de participação nesses acordos se aplicam a eles.

Cronologicamente, o biogás teve sua primeira aparição na matriz energética bra-
sileira nos anos 70, e inclusive o biogás integrou a então chamada "revolução verde".
Diferentemente de outras fontes energéticas, ele não teve grande sucesso, motivado pelo
mau uso dos substratos e ausência de qualquer controle de qualidade, como por exemplo a
utilização de ferro em biodigestores, ocasionando sua rápida corrosão pelos componentes
do biogás (ABIOGáS, 2015).

O biogás ressurge então com iniciativa de âmbito internacional, a partir de acordos
de cooperação internacional, mais especificamente a partir do Protocolo de Kyoto. O
Protocolo de Kyoto começou a ser discutido em 1997, mas foi somente ratificado em 2005.
Ele representa um marco na cooperação internacional, e cria compromissos legais para 38
países. Foi a primeira vez que qualquer tipo de esforço nesse sentido foi realizado, criando
diretrizes para restringir a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. As diretrizes
incluem a redução dos níveis de emissão de gases de efeito estufa em 5,2% em relação ao
valor de 1990. Os gases incluídos nessa diretriz são Dióxido de carbono (𝐶𝑂2), Metano
(𝐶𝐻4), Óxido Nitroso (𝑁2𝑂), Hidrofluorcarbonos (HFCs), Perfluorcarbonos (PFCs) e
Hexafluoreto de Enxofre (𝑆𝐹6).

Junto com a iniciativa e comprometimento de vários países em diminuir suas emis-
sões de gases causadores do efeito estufa, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo também
foi adotado. Ele é um mecanismo de cap and trade, ou captura e troca. As nações industri-
alizadas que possuem altos índices de emissão de GEE podem compensar suas emissões ao
comprar créditos de carbono emitidos a partir de projetos de nações em desenvolvimento
que substituam a energia fóssil por outra renovável, ou de captura de GEE da atmosfera.
São incluídos projetos que contribuam para diminuição de emissões, e envolvem projeto
de energias renováveis, projetos de eficiência energética, manejo de resíduos, agricultura,
substituição de combustíveis, processos dentro de uma indústria ou reflorestamento. Mui-
tas unidades produtoras de energia somente se tornam economicamente viáveis a partir
do planejamento de venda de créditos de carbono. A importância desse mecanismo não
abrange somente o Brasil, mas também se estende a vários países em desenvolvimento,
em especial a China e a Índia, que possuem um alto número de biodigestores em seu
território (ZANETTE, 2009).

Os preços de transações e volumes equivalentes são descritos na Tabela 3.
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Tabela 3 – Volumes e valores das transações de redução de emissões por meio do Meca-
nismo de Desenvolvimento Limpo

Fonte: Zanette (2009) e World Bank, (2009)

De todos os projetos envolvendo o MDL em 2009, 17% eram unicamente de captura
e aproveitamento de biogás. No Brasil, esse número chegou a 32% do total de projetos,
representando 42% das reduções de gases de efeito estufa esperadas (RISOE, 2009). Em
sua maioria, os projetos eram de aterros sanitários. A Figura 19 apresenta os dados de
projetos MDL de queima de biogás, separado por região.

Figura 19 – Projetos MDL de queima de gás, separados por região. Fonte: (ABRELPE,
2012) adaptado

O metano pode ser utilizado e receber créditos tanto quando o metano é "recupe-
rado", isto é, deixa de ser emitido na atmosfera, como também quando ele é utilizado como
substituto de combustíveis fósseis. A redução de emissões quando o metano é recuperado
é extremamente alta, visto que o potencial nocivo do metano é 21 vezes maior que o do
gás carbônico (IPCC, 2006).

O Brasil, sofrendo influência dos acordos internacionais e preocupado com a quali-
dade de sua energia consumida, também elaborou políticas energéticas voltadas às fontes
renováveis de energia, incluindo o biogás.

Com isso, foi instituído pelo o governo federal em 2002, através da Lei 𝑛𝑜 10.438,
um plano de expansão da oferta de energia elétrica emergencial, criando o Programa de
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Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa), que teve como objetivo
aumentar a participação da energia elétrica produzida por empreendimentos de Produto-
res Independentes Autônomos. Outros objetivos ainda presentes no programa incluem o
incentivo a pequenos produtores, desenvolvimento limpo, capacitação tecnológica e apro-
veitamento das potencialidades regionais. O programa tinha como meta inicial a instala-
ção de 3300 MW de potência instalada de fontes renováveis - que seria então distribuída
igualmente entre as fontes eólica, pequenas centrais hidrelétricas e biomassa. Era também
fornecida a garantia de que a energia gerada pelos futuros produtores seria comprada a
preços já negociados, conforme é possível ver na Tabela 4. Foram contratados 1423 MW
de usinas eólicas, 1191 MW de pequenas centrais hidrelétricas e 685 MW de centrais a
biomassa (ZANETTE, 2009). Mesmo que o preço estabelecido para compra de biogás de
aterro fosse substancialmente mais alto do que de qualquer outra categoria de biomassa,
ele não era suficientemente alto para garantir retorno aos investidores, e por isso não
houve ao menos uma contratação de geração de energia a partir de biogás.

Tabela 4 – Preço de compra dos empreendimentos do Proinfa

Fonte: (MME, 2009)

Em 2004, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) revisou as tarifas de
uso dos sistemas elétricos de transmissão e distribuição para determinadas fontes de ener-
gia. Por meio da Resolução Normativa n𝑜 77, de 18 de agosto de 2004, houve a garantia
de redução de 100% das tarifas de transmissão e distribuição de energia elétrica para em-
preendimentos hidrelétricos com potências até 1 MW (pequenas centrais hidrelétricas),
empreendimentos de energia solar, eólica, cogeração e biomassa, desde que o insumo da
biomassa seja composto de, no mínimo, 50% de resíduos sólidos urbanos, biogás prove-
niente de aterros, biodigestores de resíduos vegetais ou animais e lodos de estações de
tratamento de esgoto (ABRELPE, 2012).

Ainda em 2004, outra iniciativa incentivou a inserção de fontes alternativa de ener-
gia: o Novo Modelo do Setor Elétrico, desenvolvido pelo Governo Federal e estabelecido
pela Lei 10.848 de 2004. Este projeto visa criar duas modalidades de contratos de energia:
o ambiente de contratação livre (ACL), também conhecido como mercado livre de energia,
e o ambiente de contratação regulada (ACR). No ACR, os produtores de energia e seus
empreendimentos são contratados através de leilões, enquanto no ACL esses contratos
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são feitos diretamente com os consumidores livres. Dessa forma, desde 2005 a energia é
contratada (compra e venda) na forma de leilões de energia elétrica, e as fontes de energia
em questão envolvem também fontes de energia renováveis (ABRELPE, 2012).

Segundo o Decreto 𝑛𝑜 5.163 de 2004 do Ministério do Meio Ambiente:

as fontes eólica, PCHs e biomassa, caracterizadas como geração distri-
buída, podem atender ao mercado dos agentes de distribuição, em até
10%, diretamente, por meio de contratos bilaterais, devendo esta con-
tratação ser precedida de chamada pública promovida diretamente pelo
agente de distribuição (MME, 2009, Art. I §2𝑜 Parágrafo II)

Apesar da tentativa de inserção das fontes alternativas de energia em meio às con-
vencionais, elas ainda necessitam de condições especiais de venda e compra, já que muitas
vezes não conseguem oferecer preços tão competitivos quanto as fontes convencionais.
Uma alternativa encontrada pelo Governo Federal e órgãos reguladores foi a realização
de leilões exclusivos de energias renováveis. Em junho de 2007, ocorreu o 1𝑜 Leilão de
Compra de Energia Proveniente de Fontes Alternativas, contratando 140 𝑀𝑊𝑚é𝑑𝑖𝑜𝑠 de
empreendimentos de geração de energia a partir de biomassa e pequenas centrais hidre-
létricas, a um preço médio de R$ 140/MWh (ZANETTE, 2009). Novamente, não houve
contratação de empreendimentos que utilizam biogás.

Em 2008, o Plano Nacional Sobre Mudanças no Clima, coordenado pelo Ministério
do Meio Ambiente, foi desenvolvido com o objetivo de orientar, estruturar e coordenar
ações do governo em diversos segmentos da sociedade na redução de GEE. Seus objetivos
também incluem adaptar a sociedade aos impactos das alterações climáticas e manter
elevada a participação de fontes renováveis de energia na matriz energética brasileira.
Como era visto pelo Governo, os resíduos sólidos urbanos eram grande fonte de emissão
de metano, um dos GEE. Desta forma, medidas de mitigação para o setor de resíduos
sólidos foram adotadas, criando meios para a recuperação de metano em aterros sanitários
e incentivando o seu aproveitamento por meio de financiamentos para investimento em
infraestrutura pagos pelo Ministério das Cidades, FUNASA e Ministério da Integração
(ABRELPE, 2012).

Posteriormente, em 2010, foi indexado ao programa o Fundo Nacional Sobre Mu-
danças Climáticas, também chamado de Fundo Clima. Esse fundo foi um dos instrumentos
da Política Nacional sobre Mudanças do Clima para garantir que os projetos que tinham
como objetivo a mitigação das mudanças climáticas obtivessem recursos. Foram destina-
dos 200 milhões de reais do Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES), sendo
que, para projetos de resíduos com aproveitamento energético e projetos de energia reno-
vável, as taxas eram cerca de 1% ao ano menores que as taxas normalmente praticadas.
O fundo também pode receber doações internacionais (ABRELPE, 2012).
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Também em 2010 foi instituída a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS),
através da Lei 12.305/10. Ela contém instrumentos que permitem enfrentar problemas
sociais, ambientais e econômicos decorrentes do manejo inadequado de resíduos sólidos.
Ela prevê a redução na geração de resíduos, aumento de reciclagem e reutilização de resí-
duos sólidos e destinação ambientalmente correta de rejeitos. Com isso, os lixões tendem
a diminuir e o volume de lixo orgânico destinado a aterros sanitários tem influência direta
no potencial de geração de biogás de aterros (BRASIL, 2010).

Em 2012, pelo decreto n𝑜 58.659, foi instituído no estado de São Paulo o Programa
Paulista de Biogás, que é uma política de estado que visa estabelecer diretrizes voltadas
as políticas públicas que propiciem o aproveitamento do potencial de produção de biogás
no Estado de São Paulo. Este programa teve dois objetivos principais, sendo o primeiro
incentivar e ampliar a participação de energias renováveis na matriz energética do Estado
de São Paulo por meio das externalidades positivas da geração de biogás, e o segundo
estabelecer um percentual mínimo de adição de biometano ao gás canalizado e comercia-
lizado no estado de São Paulo. Ele leva em consideração a Política Estadual de Mudanças
Climáticas do Estado de São Paulo (BRASIL, 2012a).

Em dezembro do mesmo ano, foi a vez do Estado do Rio de Janeiro estabelecer a
sua legislação a respeito do biogás, com a Política Estadual de Gás Natural Renovável.
Essa política se apoiou em 5 pilares: aumento da participação do biocombustível biogás
na matriz energética estadual; redução da produção dos gases de efeito estufa no Estado
do Rio de Janeiro; disposição final adequada de resíduos orgânicos; valoração econômica
dos resíduos orgânicos; e descentralização e interiorização da economia. Para que esses
pilares possam ser colocados em prática, o governo estadual estabeleceu que todo o Gás
Natural Renovável, ou biogás, fosse obrigatoriamente comprado pelas concessionárias de
distribuição de gás canalizado, respeitando o limite máximo de 10% do seu volume total
comercializado. O Governo também disponibilizou linhas de financiamento para novos
investimentos e aquisição de tecnologias, coleta e transporte de biogás, além de oferecer
capacitação técnica (BRASIL, 2012b).

Em julho de 2013 ocorreu outra mudança significativa no marco regulatório do
setor de biogás e biometano no Brasil, quando o Conselho Nacional de Política Fazendária
(CONFAZ) estabeleceu o convênio ICMS 112, que autoriza a concessão de redução de base
de cálculo do ICMS nas saídas internas de biogás e biometano nos Estados da Bahia, Mato
Grosso, Rio de Janeiro e São Paulo (CONFAZ, 2013).

A alteração da Resolução 482/2012 da ANEEL, ocorrida no ano de 2015, também
trouxe benefícios para o setor de biogás, já que incluiu no mecanismo de compensação
da agência outros tipos de fontes de energia, especificando micro e mini-geração e as
potências máximas para tais enquadramentos. A ANEEL estima que até 2024 1,2 milhão
de consumidores passem a gerar sua própria eletricidade (ANEEL, 2015).
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Em 2015 a ANP também publicou a Resolução ANP N𝑜 8, que especifica o biome-
tano oriundo de diversos resíduos quanto a sua qualidade e também cria regulamentação
para sua intercambialidade com o gás natural veicular (GNV). Antes disso, não havia
consenso sobre a qualidade do biogás e qual deveria ser sua pureza em relação a contami-
nantes como o siloxano. A análise de controle de qualidade deve ser feita pelos próprios
produtores e enviada a ANP por meio do Certificado de Qualidade (ANP, 2015). Dessa
forma, o biometano tem sua regulamentação para ser comercializado em todo o território
nacional.

Um acordo internacional resultante da Conferência das Partes (COP) 21, sediada
em Paris no final de 2015, também possui grande relevância na maneira como são tratadas
as políticas energéticas no Brasil. Realizada todo ano, a Convenção das Nações Unidas
para as Mudanças do Clima (também conhecida pela sigla UNFCCC, do seu título em
inglês), na edição de 2015 ela obteve pretensões de redução de emissão de gases de efeito
estufa de cada país signatário, e todo esse acervo de pretensões foi compilado, criando-
se então o Intended Nationally Determined Contributions (iNDC). Ratificado o iNDC
para o Brasil pela UNFCC e pela presidência do país, o iNDC passa a se chamar NDC,
que é português é traduzido como Contribuições Nacionalmente Determinadas. A NDC
brasileira possui algumas metas a serem cumpridas até 2030, das quais são pertinentes ao
setor de biogás:

∙ Redução de 37% nas emissões de gases de efeito estufa até 2025, tendo como ponto
de partida as emissões de 2005;

∙ Possível redução de 43% das emissões de gases de efeito estufa até 2030;

∙ Aumentar a participação da bioenergia sustentável na matriz energética brasileira
para 18%;

∙ Chegar a participação de 45% de energias renováveis na matriz energética;

∙ Promover o uso de tecnologias limpas no setor industrial;

As políticas energéticas brasileiras se focam em atender seu compromisso mundial,
o então chamado Acordo de Paris, a partir de 2025, e com isso abre-se grande espaço para
que combustíveis antes desvalorizados possam obter espaço no mercado (CEBDS, 2017).

Em 2016 A ANEEL realizou contratação, em um leilão A-5 (data de entrega em
5 anos) de energia elétrica, e um empreendimento de geração por meio do biogás foi
contratado. Desde 2014 o biogás já era incluído no edital de contratação de energia de
reserva da ANEEL, mas foi a primeira vez que eletricidade proveniente do biogás foi
contratada no país (ABIOGáS, 2017).
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Em 2017 a ANP publicou nota técnica para a qualidade do biometano produzido
a partir de aterros sanitários, de modo que ele possa ser comercializado todo o território
nacional (ANP, 2017).

Com todos os marcos regulatórios e políticas energéticas, o Brasil possui hoje,
segundo dados da Associação Brasileira de Biogás (2017) 138 plantas de biogás, que
produzem diariamente 2,1 milhões de metros cúbicos. Segundo dados mais recentes da
ANEEL (2017), há contratadas no país 3 unidades de biogás a partir de resíduos agrícolas,
13 unidades de biogás a partir de resíduos animais e 17 unidades que produzem biogás
a partir de resíduos sólidos urbanos, totalizando uma capacidade instalada de 128 MW,
o que representa 0,0784% da matriz elétrica nacional. Essa produção não é nem próxima
do potencial que o Brasil possui. Para efeito de comparação, a capacidade instalada na
Europa supera os 8000 MW, e nos Estados Unidos é acima de 2000 MW.

A Tabela 20 sumariza o marco regulatório brasileiro e os instrumentos utilizados.

3.4.1 Principais Obstáculos para a Expansão do Biogás no Brasil

O Ministério das Cidades encomendou em parceria com a GIZ (Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit) o Probiogás - Projeto Brasil-Alemanha de Fomento ao
Aproveitamento Energético do Biogás, que tem como objetivo aumentar o aproveitamento
energético do biogás no Brasil e apoiar melhorias nas condições político-institucionais para
o setor, envolvendo estudos e planos de capacitação. Um estudo foi realizado para identifi-
car e analisar as principais parreiras do biogás no Brasil, bem como seus potencias modelos
de negócios e possíveis soluções para o desenvolvimento desta energia. Por meio de entre-
vistas com agentes do setor, foram identificados alguns obstáculos principais (BRASIL,
2016).

O primeiro obstáculo é a incerteza quanto ao retorno de um investimento em
projetos de biogás. Os custos para implantar (CAPEX) e manter (OPEX) ainda são altos
no Brasil, uma vez que altos investimentos são necessários para aquisição de conhecimento,
desenvolvimento de clientes e fornecedores, capacitação profissional e oferta de serviços
no mercado. O volume de mercado também é pequeno, oferecendo poucas opções de
venda de biogás. A regulamentação também exige o cumprimento de alto padrão de
qualidade do biogás para a sua comercialização, encarecendo o projeto como um todo. Os
elevados custos com equipamentos, que muitas vezes são importados, criam a incerteza
quanto ao investimento. Os projetos de biogás dependem também, não raramente, de
know-how estrangeiro. Com esses limitadores, existem poucas opções de escolha para
compra de equipamentos nacionais, os impostos para importação são altos, os custos de
manutenção são altos, visto que são utilizadas tecnologias pouco disseminadas. Quando
considerados os modelos de negócio para a utilização do biogás, de fato não há garantia de
receita que se equivalha ao investimento inicial. Uma dos modelos de negócio é a venda de
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eletricidade no ambiente de contratação livre, ACL. O principal limitador desse modelo é
que o preço energia obrigatoriamente deve ser menor que o preço do ambiente regulado,
o que por si só já em um desafio. Outro modelo é o de participação em leilões de energia,
mas esse modelo tem como pré-requisito usinas de capacidade geradora de alta escala
e constância, o que já inviabiliza muitos projetos. Outro modelo é o de autoconsumo,
onde a energia é consumida localmente e o excedente é injetado no Sistema Interligado
Nacional. Entretanto, existe muita incerteza quanto a esse modelo em relação a tributos,
perdas de energia, maneira que são acordados os contratos com as distribuidoras de energia
elétrica, além de ser necessário um alto investimento inicial para a instalação de medidores
de energia e sistemas de controle. Mesmo que essas barreiras sejam transpostas, o limite
atual de capacidade instalada no Brasil é de 1 MW, o que impede grandes produtores de se
enquadrarem nessa modalidade de geração. Outro modelo possível é também a utilização
de biometano em substituição ao gás natural. Uma barreira identificada é a inexistência
de um ambiente livre de negociação, já que todo o biogás produzido é obrigatoriamente
vendido às concessionárias estaduais. Isso tira os produtores qualquer possibilidade de
negociação de preços, o que consequentemente limita o valor a ser pago pelo biometano.
Por último, o biogás pode ser vendido ou utilizado para aquecimento, mas é um modelo de
negócio pouco considerado no Brasil, que possui médias de temperatura altas (BRASIL,
2016).

O segundo obstáculo enfrentado é a reduzida quantidade de projetos de referência
bem-sucedidos em escala comercial. De fato, para que empreendedores se sintam confi-
antes e motivados a investir, devem existir experiências bem sucedidas, com análises e
demonstrações transparentes dos projetos pioneiros. A ausência de tais experiências bem-
sucedidas gera incerteza aos investidores. As experiências que podem ser consideradas
ocorreram na década de 700, quando centenas de biodigestores foram instalados no país,
só para depois serem abandonados por problemas de dimensionamento, uso inadequado
de materiais e falta de assistência técnica. Outra experiência nacional com biodigestores
ocorreu nos anos 2000, quando o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo criou oportu-
nidades para a geração de créditos de carbono. Novamente, a maioria dos biodigestores
foi abandonada pouco tempo após sua instalação. Essas experiências malsucedidas geram
desconfiança e resistência aos investidores e empreendedores que cogitam projetos de bio-
gás. Outro problema que incrementa este segundo obstáculo é a falta de informações sobre
o setor sobre modelos que podem ser aplicados à realidade brasileira. Não há empresas
comprovadamente bem-sucedidas que produzam biogás a partir de diferentes substratos.
Isso faz com que empresas estrangeiras também tenham receio de investir no país, com
desconfiança quanto ao retorno ao investimento, o porte do mercado e a regulamentação
vigente (BRASIL, 2016).

O terceiro obstáculo encontrado é a inexistência de políticas específicas relacio-
nadas ao biogás. De acordo com o estudo e diversos agentes do setor, a importância do
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biogás ainda não foi reconhecida em toda a sua amplitude, e instrumentos de política como
marco regulatório, licenciamento ambiental, linhas de financiamento, incentivos fiscais e
tributários e leilões específicos de energia devem se adaptar a complexidade do setor de
biogás de forma integrada e estratégica. Enquanto algumas linhas de financiamento po-
dem ser enquadradas para investimentos em projetos de biogás, como financiamentos em
infraestrutura, investimentos de caráter socioambiental ou investimentos de incentivo a
indústria nacional, outras linhas de financiamento não contemplam projetos de biogás por
haver limitadores como exigências de os projetos não possuam comercialização de energia
elétrica como atividade principal e de que não haja arrecadação de receita pública, como
é o caso da taxa de coleta de resíduos sólidos urbanos em aterros sanitários (BRASIL,
2016).
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Figura 20 – Marco regulatório relevante ao setor de biogás no Brasil.

Fonte: (BRASIL, 2016)
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4 Resultados e Discussão

Enquanto a Europa possui a Comissão Europeia, que definiu diretrizes para di-
minuição dos gases de efeito estufa e inclusão de fontes de energia renováveis na matriz
elétrica, os próprios países que estão incluídos na União Europeia definiram diretrizes,
muitas vezes mais ambiciosas que as definidas pela Comissão Europeia, para uma transi-
ção para utilização de energias renováveis.

A Alemanha estipulou metas para a transição para energias renováveis, que é
de 80% da matriz ser de origem renovável e estar conectada a rede elétrica até 2050.
Também compra energia elétrica de fontes renováveis a preços pré-estabelecidos, incluindo
especificamente a energia gerada por biogás. Após as políticas energéticas específicas
para biogás serem estabelecidas, ocorreu um aumento significativo no número de usinas
produtoras e na capacidade instalada no país. A Alemanha alcançou seus objetivos quanto
as políticas energéticas e atualmente o biogás é uma energia relevante na matriz energética
alemã.

A Suécia possui um robusto programa para mudanças climáticas e investimentos
em energia, contando com programas como o Programa de Incentivos Locais e o Programa
de Investimentos em Clima. Ela possui um avançado sistema de taxação às energias que
possuem gás carbônico, compostos sulfurosos ou nitrogênios embutidos à geração. Tam-
bém possui um sistema de certificados de eletricidade, que podem ser negociados entre
produtores de energia, que possuem metas a serem cumpridas em relação a geração de
energias renováveis. Consumidores finais também possuem obrigação de comprar energia
do tipo renovável. Existe a redução de impostos para automóveis que utilizam biogás,
além da isenção de taxas de estacionamento. Todos esses instrumentos de política fize-
ram com que a Suécia obtivesse grande aumento no volume de biometano utilizado em
veículos automotivos. A seriedade com que as políticas energéticas foram construídas e
acompanhadas possibilitaram um aumento robusto na capacidade instalada por digestores
anaeróbicos em um curto período de 10 anos.

O Reino Unido, por sua vez, possui planos para aderir a uma economia sem desper-
dícios, e utiliza ferramentas como o Renewables Obligation, que fornece apoio financeiro
e emissão de certificados que podem ser comercializados. São utilizadas também as feed-
in tariffs, que incentivam o uso de energia por fontes renováveis. Além disso, o Green
Investment Bank disponibiliza empréstimos para investimentos que se mostrem viáveis
economicamente. São diversos os instrumentos voltados especificamente a digestão ana-
eróbica, e, com isso, o Reino Unido alcançou posição de destaque, alcançando a sexta
posição em número de usinas de biogás na Europa.
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A China, disponibiliza subsídios para a construção de biodigestores e tem pla-
nos ambiciosos e metas até 2030 para uso de energias renováveis, introduzindo taxas ou
sistemas de troca para diminuir energia elétrica com gás carbônico inerente.

Os Estados Unidos investe veementemente em programas de divulgação do uso
de biogás e disponibiliza recursos financeiros para investimentos em infraestrutura. Com
suas políticas, o número de usinas produtoras de biogás ultrapassou as 2000 unidades,
e existe a tendência de aumento gradual desse número, visto que o potencial é de que
outras 13500 estejam aptas para novos projetos.

Para que o potencial de utilização de biometano e biogás no setor energético brasi-
leiro seja alcançado, é necessário que certas barreiras regulatórias e organizacionais tenham
que ser superadas. Apesar de existirem no Brasil um conjunto de regulações favoráveis a
utilização de energia elétrica a partir de fontes renováveis, a adoção do aproveitamento
energético do biogás ainda é subvalorizado e imaturo.

Uma das medidas mais importantes a serem tomadas é a de que sejam definidas
metas nacionais claras por meio de políticas públicas específicas, e que essas metas sejam
mantidas até a sua concretização. Essa é uma grande diferença entre as metas que o
Governo Nacional definiu e as metas dos governos de países Europeus, da China e dos
Estados Unidos. A comunicação entre as entidades públicas também deve facilitada, para
que não haja discrepância de metas, conflitos de interesse ou eventuais problemas no
decorrer de projetos. O acesso à informação para os empreendedores também deve ser
intensificado, já que amiúde as possibilidades de novos investimentos são pouco divulgadas
ou conhecidas.

Medidas locais também devem ser definidas: uma integração das propriedades
rurais a rede elétrica permite a geração constante de energia elétrica, e a utilização de
relógios bidirecionais (que inserem ou recebem energia da rede) pode possibilitar o balanço
de energia.

Uma vez que a matriz de energia elétrica brasileira conta com inúmeros empreendi-
mentos em energia renovável - em especial a hidroelétrica - é possível que a destinação do
biogás siga o setor de combustíveis. O rendimento do biogás é similar ao do diesel, e com
políticas de incentivo corretas, é possível que grande parte da frota de automóveis do Bra-
sil seja convertida para funcionar com biogás ao invés de combustíveis fósseis. Uma rede
de abastecimento também deve ser criada, gerando assim inúmeros empregos temporários
e permanentes. Um exemplo que pode servir de modelo é a utilização de frota de veículos
movidos a biogás no Parque Tecnológico Itaipú. São 36 veículos que são abastecidos com
biometano e funcionam no Parque de Itaipú, além da utilização de biogás para as copas
dentro do complexo (ABIOGAS, 2016).

Outro mecanismo que pode superar os obstáculos enfrentados pelo setor é a dife-
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renciação de tarifa para geradores de energia elétrica a partir do biogás por um período
pré-determinado. A ideia é de que se aumente artificialmente o preço pago pela eletrici-
dade gerada por meio de biogás até que o investimento se pague (complete o seu período
de payback). Com isso, milhares de plantas de biogás poderiam ser instaladas e, pela
curva de aprendizagem, os custos de novas usinas seria menor. Haveria também um va-
lor de referência no mercado para novos projetos, diminuindo as incertezas quanto aos
investimentos (BRASIL, 2016).

De forma a facilitar o acesso a recursos financeiros, a linhas de financiamento
específicas para o biogás são desejadas. Também é válida a revisão das condições de
acesso aos recursos do BNDES, como a melhoria nas condições para importação de bens e
serviços relacionados ao biogás, já que o país não possui todos os componentes necessários
para um projeto ser posto em prática. Também é possível inserir projetos de biogás no
Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal (BRASIL, 2016).

Incentivos fiscais e tributários também é uma das propostas para transpor os
obstáculos listados, como a redução de impostos sobre produtos e a redução a zero das
alíquotas de contribuição para o PIS/PASEP, do PIS/PASEP-Importação e da COFINS-
Importação. Esses impostos, de caráter federal, incidem diretamente sobre a receita de
vendas e na importação de componentes das unidades de produção. No âmbito estadual, é
válido propor a isenção do ICMS sobre equipamentos para a geração de biogás. Mesmo que
a arrecadação seja menor no curto e médio prazos, o aumento do volume comercializado
poderia gerar ganhos de arrecadação no longo prazo (BRASIL, 2016).

Outras propostas visam vencer os limitadores para a expansão do biogás. Como
exemplo é o fomento ao uso de recursos de fundos setoriais para a implantação de projetos
que se tornem referência a outros empreendedores. Com a utilização de fundos setoriais
destinados a ciência, tecnologia e inovação, é possível criar uma referência tecnológica de
larga escala para que outros projetos se espelhem. Também é necessário o desenvolvimento
de uma política setorial estruturante para o biogás, com a criação de um comitê composto
por representantes de vários ministérios para que seja discutida uma política nacional do
biogás, que integre os atuais incentivos e fortaleça a representatividade do setor pelas
associações, reforçando a interlocução do setor com o Governo e reforçando os interesses
dos agentes econômicos (BRASIL, 2016).

Outra proposta é a criação de uma câmara de comércio de biogás e biometano,
análoga a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, concentrando a compra e venda
de biogás. Outra medida que pode ser tomada é a flexibilização do atual enquadramento
de autoprodução, aumentando o limite atual de 1 MW, e criando a possibilidade de net
metering em horários de ponta, solucionando o problema de alto preço de energia do
biogás e criando um novo modelo de negócio para o setor. A venda direta de biometano
para o consumidor final cria também incentivos ao setor, que também contaria com a
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construção de redes de biogás de baixa pressão, independentemente das áreas de concessão
das distribuidoras. A certificação do biometano por origem também poderia agregar valor
ao produto final, e o licenciamento ambiental sistematizado e padronizado nacionalmente
poderia agilizar a regularização e aprovação de novos empreendimentos. Finalmente, a
capacitação continuada do setor é muito importante, juntamente com um guia técnico
para novos empreendimentos (BRASIL, 2016).
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5 Conclusão

Analisando também o setor de biogás e a sua utilização no Brasil, é possível con-
cluir que, apesar das políticas energéticas e novas regulamentações por parte do Governo
Federal, ainda falta organização interna e definição clara de metas a serem alcançadas.
Programas locais de incentivos podem ser criados para incentivar a produção local de
biogás ou biometano, sendo possível também a sua conversão em energia elétrica para in-
serção na rede integrada de energia. Para que isso ocorra, investimentos em infraestrutura
devem ocorrer e devem ser incentivados, agilizando a construção de unidades geradoras e
criando interesse por parte do setor privado.

Mesmo que existam mecanismos que favoreçam a utilização do biogás, existem
obstáculos que impedem a efetiva participação do biogás na matriz energética do país
- sendo a maior delas o reconhecimento do biogás na agenda de políticas públicas do
Governo. A premissa de que o país já possui suficiente energia renovável em sua matriz
dificulta a inserção de novas fontes energéticas, mas isso não tem impedido a inserção de
algumas novas renováveis, como a energia eólica e a solar.

O objetivo geral deste trabalho foi cumprido, juntamente com seus objetivos espe-
cíficos. Entretanto, ainda não são claros os efeitos das políticas públicas brasileiras atuais
para segmento de biogás em sua produção, visto que a produção nacional não é bem
desenvolvida.

Exemplos de países do mundo mostraram que, com políticas públicas específicas e
posterior acompanhamento, é possível aproveitar rapidamente o potencial energético do
biogás, independente de sua utilização final (geração de energia elétrica, utilização em
veículos).

O primeiro passo para a criação de uma política pública é a identificação do pro-
blema, e o desperdício de potencial de geração de energia do biogás não foi completamente
identificado pelo Governo, dificultando a inclusão do biogás na agenda de políticas. As
associações que representam a classe setorial buscam, cada vez mais, levar o governo a
perceber esse problema. Para que também haja maior percepção dos agentes governa-
mentais, estudos acadêmicos podem indicar o desperdício energético que ocorre ao não
utilizar biogás e biometano, e este trabalho pode ser utilizado para aumentar essa per-
cepção governamental.
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ANEXO A – Entrevista ABIOGAS

Entrevista realizada junto a Associação Brasileira de Biogás (Abiogás) por e-mail
no dia 13 de Novembro de 2017.

P: Qual é a atual produção de biogás no Brasil e nos estados, e quais
são os dados históricos de produção, e previsões de produção futura?

R: "De acordo com os dados do BiogasMap, existiam no Brasil, no ano de 2015,
138 plantas de biogás, que produziam diariamente 2,1 milhões de metros cúbicos por dia o
energético. A ABiogás estima que, com a aprovação dos programas Renovabio e Gás para
Crescer, o país possa produzir 32 milhões de metros cúbicos por dia de biometano, o que
significa aproximadamente 51,2 milhões de metros cúbicos de biogás."

P: Quais contribuições foram aderidas na consulta pública do programa
Gás pra Crescer e qual a expectativa do setor quanto a esse programa?

R: "Segue em anexo as contribuições enviadas ao Programa pela ABiogás. Nenhuma
das contribuições foi considerada."

P: Quais os principais pontos do marco regulatório do setor?

R: "Vide apresentação em anexo."*

P: Qual o potencial de substituição de importações com uso de biogás,
e quanto o país importa de gás hoje?

R: "Vide apresentação em anexo."

P: Qual o potencial de utilização de biogás em substituição ao diesel
para transporte de cargas?

R: "Vide apresentação em anexo."

*: As apresentações em anexo incluem 2 documentos institucionais da Abiogás, e
foram incluídos nas referências bibliográficas deste trabalho.
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