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EDITORIAL EDITORIAL

O desenvolvimento sustentável está se tornando

Sustainable development is becoming one of the

um dos pilares dos novos negócios, consi-

pillars of new businesses, owing to the increasing

derando a preocupação e a pressão cada vez

concern and pressure arising from society. To

maiores da sociedade. Nesse sentido, os go-

this effect, governments and companies should

vernos e as empresas devem promover ações

promote actions in the cultural, environmental,

nos âmbitos cultural, ambiental, social, eco-

social, economic and political areas, so that this

nômico e político para que esse tema ganhe

theme achieves effectiveness and relevance in

efetividade e relevância no dia a dia. No ambiente

the day-to-day setting. As to the business envi-

de negócios, o desenvolvimento sustentável

ronment, sustainable development steers stake-

impulsiona os stakeholders a buscar soluções

holders to seek efficient solutions to achieve

eficientes para obter benefícios econômicos,

economic, social and environmental benefits.

sociais e ambientais.

Innovation is a key element in the sustainable

A inovação representa um elemento fundamental

development and competitiveness process

no desenvolvimento sustentável e na competi-

among countries, bringing about new prospects

tividade entre os países, criando possibilidades

for tackling global challenges. According to their

para o enfrentamento de desafios globais.

strategies, countries seek to find a balance

Os países, de acordo com suas estratégias,

between the endogenous generation and the

visam identificar um equilíbrio entre a geração

exogenous acquisition of innovation, with a view

endógena e a aquisição exógena da inovação,

to the implementation of technology transfer

contemplando processos de transferência de

processes between the parties.

tecnologia entre as partes.

Against this background, the present publication

Diante desse cenário, esta publicação traz para

brings to the debate the use of biogas as an inte-

debate a utilização do biogás como uma solu-

grated solution of innovation, circular economy

ção integrada de inovação, economia circular

and natural capital conservation, in support of

e conservação de capital natural em prol do

sustainable development. The biogas sector is

desenvolvimento sustentável. Analisa-se o setor

analysed from the angle of the energetic utiliza-

de biogás a partir do aproveitamento energético

tion of biomass from sewage and municipal solid

de biomassas oriundas do esgotamento sanitário

waste. The use of this type of biogas is expanding

e de resíduos sólidos urbanos. O uso desse tipo

in the international market, especially in Europe,

de biogás vem crescendo no mercado interna-

and constitutes an excellent opportunity for the

cional, sobretudo o europeu, e representa uma

generation of new businesses in countries with

excelente oportunidade para a geração de

great potential for bioenergy production such

9
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novos negócios em países com grande potencial

as Brazil. In addition, strategic considerations

de produção de bioenergia, como é o caso do

are made for the strengthening of the biogas

Brasil. Ademais, são feitas considerações es-

market in Brazil, highlighting the importance of

tratégicas para o fortalecimento do mercado

technology transfer and absorption from mature

do biogás no Brasil, apontando a importância

markets, like the European one.

da transferência e absorção de tecnologia a
partir de mercados maduros, como o europeu.
Boa leitura!

Enjoy!
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INTRODUÇÃO INTRODUCTION

O avanço promissor das energias renováveis

The promising development of renewable

tem contribuído para a diversificação e a

energies has contributed to the diversification

sustentabilidade das matrizes energéticas de

and sustainability of energy matrices of global

economias globais. Inserida neste processo mais

economies. Imbedded in this broader process,

amplo, a bioenergia 1 possibilita não apenas o

bioenergy 1 allows not only a most efficient

uso energético mais eficiente e sustentável,

and sustainable energy use, but represents

como representa uma indústria emergente,

an emerging industry, which is part of the

que faz parte das trajetórias de mudança e de

change and innovation paths of the whole

inovação do sistema de energia como um todo.

energy system.

Nesta transição em curso, o antigo sistema

In this ongoing transition process, the old energy

energético, que priorizava o uso de fontes não

system, which prioritized the use of non-renew-

renováveis e a geração centralizada de energia,

able sources and a centralized energy generation

cede espaço para uma nova estrutura, carac-

system, now gives way to a new structure, char-

terizada pelo uso de fontes renováveis e pela

acterized by the use of renewable sources and

geração distribuída de energia. Este novo sistema

by a distribution energy generation system. This

também se caracteriza por macrotendências de

new system is also distinguished by its macro-

inovação, que estão transformando o ambiente

trends of innovation, which are changing the

de negócios e o uso da energia.

business environment and the use of energy.

Em busca de fomentar o debate sobre o tema,

With a view to foster the debate on this theme,

esta publicação apresenta o biogás como

this publication presents biogas as an integrated

uma solução integrada de economia circular

solution of circular economy and conservation

e conservação de capital natural em prol do

of the natural capital in favour of sustainable

desenvolvimento sustentável. Analisa-se, por-

development. The biogas sector is then analysed

tanto, o setor de biogás a partir do aproveita-

from the perspective of the energetic utiliza-

mento energético de biomassas oriundas do

tion of biomass from sewage and municipal

esgotamento sanitário e de resíduos sólidos

1 O conceito de bioenergia pode ser definido, em linhas gerais,

1 The concept of bioenergy can be defined, in general terms,

como o aproveitamento energético a partir de biomassa. Para

as energy utilization from biomass. For more information,

mais informações, acessar o estudo “IEA, Technology Road-

please access the 2017 "IEA, Technology Roadmap Delivering

map Delivering Sustainable Bioenergy”, de 2017, elaborado

Sustainable Bioenergy" study, prepared by the International

pela International Energy Agency (IEA). Disponível em: <ht-

Energy Agency (IEA). Available at: <https://www.ieabioenergy.

tps://www.ieabioenergy.com/wp-content/uploads/2017/11/

com/wp-content/uploads/2017/11/Technology_Roadmap_De-

Technology_Roadmap_Delivering_Sustainable_Bioenergy.

livering_Sustainable_Bioenergy.pdf>. See also the institution’s

pdf>. Consultar também o site da instituição: <www.iea.org>.

website: <www.iea.org>.
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urbanos. 2 O uso deste tipo de biogás vem cres-

solid waste. 2 The use of this type of biogas is

cendo no mercado internacional, sobretudo no

growing in the international market, especially

europeu, e representa uma excelente oportu-

in Europe, and presents an excellent oppor-

nidade para a geração de novos negócios em

tunity for the generation of new businesses in

países com grande potencial de produção de

countries with great potential for bioenergy

bioenergia, como é o caso do Brasil.

production, as in Brazil.

Neste sentido, o primeiro capítulo da publicação

Therefore, the first chapter of the publication

vai tratar da abordagem inovadora da economia

will address the innovative approach of the

circular e do capital natural no contexto da

circular economy and of the natural capital

produção de biogás oriundo de esgotamento

in the context of biogas production resulting

sanitário e resíduos sólidos, bem como discutirá

from sanitary sewage and solid waste, and

a indústria emergente desta nova fonte de ener-

will discuss the emerging industry of this new

gia, com destaque para as rotas tecnológicas

source of energy, highlighting the technological

de conversão de biomassas.

routes for converting biomasses.

Nos capítulos dois e três, serão caracterizados

Chapters two and three will characterise the

os mercados de biogás na Europa – dando-se

biogas markets in Europe – with special focus

especial atenção para Alemanha, Itália e Portugal

on Germany, Italy and Portugal – and in Brazil.

– e no Brasil. A análise faz um retrato das políti-

The analysis gives a picture of the public pol-

cas públicas desenvolvidas, além de contemplar

icies developed, in addition to contemplating

estatísticas relevantes para o setor. A partir deste

statistics relevant to the sector. From this set of

conjunto de informações, esta publicação traz

information, this publication will bring strategic

considerações estratégicas para o fortalecimento

considerations concerning the strengthening of

do biogás no Brasil, apontando a importância

biogas industry in Brazil, stressing the impor-

da transferência e absorção de tecnologia de

tance of transferring and absorbing technology

mercados maduros, como o europeu.

from mature markets such as the European one.

2 De acordo com a lei n° 11.445/2007, no art. nº 2, letra b, consi-

2 Art. 2, letter B of Law no.11.445/2007, considers sanitary

dera-se esgotamento sanitário como aquele constituído pelas

sewage the sewage resulting from the activities of provi-

atividades de disponibilização e manutenção de infraestrutura

sion and maintenance of infrastructure of the operational

das instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento

facilities for the collection, transportation, treatment and

e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as

final disposal, from the connections to the buildings until its

ligações prediais até a sua destinação final para a produção de

final destination: the production of reuse water or its final

água de reuso ou o seu lançamento final no meio ambiente. No

discharge into the environment. As regards solid waste,

que tange aos resíduos sólidos, a lei n° 12.305/2010, art. nº 3,

Law no.12.305/2010, art. 3, item XVI defines solid waste

inciso XVI define resíduos sólidos como: material, substância,

as: material, substance, object or item disposed of as a

objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas

result of human activities in society, the final destination

em sociedade, cuja destinação final se procede, se propõe

of which is carried out, is intended to be carried out or is

proceder ou se está obrigado a proceder nos estados sólido

mandatorily delivered in solid or semi-solid state, as well as

ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e

gases contained in containers and liquids whose particular-

líquidos, cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento

ities make their discharge impossible in the public sewage

na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam

system or in water bodies, or which require unfeasible

para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em

technical or economical solutions considering the best

face da melhor tecnologia disponível.

technology available.
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O último capítulo aprofunda a questão da trans-

The last chapter goes deeper into the issue of

ferência e absorção tecnológica ao realizar uma

technological transfer and absorption, by car-

caracterização do conceito, bem como apontam

rying out a characterization of the concept, and

o seu papel na promoção do desenvolvimento e

pointing out its role in the promotion of devel-

da competitividade. Apresentam ainda um mo-

opment and competitiveness. They also present

delo de transferência e absorção de tecnologia

a model of technology transfer and absorption

aplicável ao mercado de biogás brasileiro, com

applicable to the Brazilian biogas market, in order

o objetivo de fortalecer o setor no país.

to strengthen the sector in Brazil.
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UMA ABORDAGEM INOVADORA
PARA O BIOGÁS
AN INNOVATIVE APPROACH TO BIOGAS

A RELAÇÃO ENTRE CAPITAL NATURAL,

THE RELATION BETWEEN NATURAL CAPITAL,

ECONOMIA CIRCULAR E BIOGÁS

CIRCULAR ECONOMY AND BIOGAS

O uso global de recursos 3 triplicou nas últimas

The global use of resources 3 has tripled over

quatro décadas, saltando de 26,7 bilhões de

the last four decades, bouncing from 26.7 bil-

toneladas, em 1970, para 84,4 bilhões de

lion tonnes in 1970, to 84.4 billion tonnes in

toneladas, em 2015, de acordo com o relatório

2015, according to the report "The Circularity

“The Circularity Gap Report”.4 Este documento

Gap Report.” 4 This document also presents

traz também projeções que apontam um forte

projections that indicate a strong increase in

aumento na utilização destes recursos, esti-

the use of these resources, estimated between

mando-a entre 170 bilhões e 184 bilhões de

170 billion and 184 billion tonnes in 2050.

toneladas em 2050.
If, on the one hand, the exploitation of resourcSe, por um lado, a exploração dos recursos

es has achieved positive results in economic

alcançou resultados positivos em termos econô-

terms, on the other hand, it has generated

micos, por outro, gerou desequilíbrios sociais e

social and environmental imbalances. World

ambientais. Dados do Banco Mundial mostram

Bank Data show that the global Gross Domes-

que o Produto Interno Bruto (PIB) per capita

tic Product (GDP) per capita rose threefold

mundial triplicou, entre 1990 e 2017 (Gráfico

between 1990 and 2017 (Graph 1), reaching

1), chegando a um valor de US$ 16,940.00,

5

a total of $16,940, 5 while between 1990 and

ao passo que, entre 1990 e 2012, houve um

2012, there was an overall increase of 40% of

aumento global de 40% das emissões de gases

greenhouse gas emissions (GHGS) and 20%

de efeito estufa (GEEs) e de 20% das emissões

of carbon dioxide (CO2) per capita emissions,

de gás carbônico (CO2) per capita, conforme

as shown in Graph 2.

apresentado no Gráfico 2.

3 Refere-se a grupos de recursos: minerais, minérios metálicos,

3 It refers to resources groups: minerals, metal ores, fossil

combustíveis fósseis e biomassa.

fuels and biomass.

4 The Circularity Gap Report, An analysis of the circular

4 The Circularity Gap Report, An analysis of the circular state of

state of the global economy, January 2018, Circle Economy.

the global economy, January 2018, Circle Economy. Available

Disponível em: <https://www.circularity-gap.world/report>.

at: <https://www.circularity-gap.world/report>.

5 Valor referente a dólares internacionais correntes – Paridade

5 Value related to current international dollars - Purchasing

de Poder de Compra (PPC).

Power Parity (PPP).
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GRÁFICO 1 | GRAPH 1

VARIAÇÃO DO PIB PER CAPITA MUNDIAL (1990-2017)
GLOBAL GDP PER CAPITA VARIATION (1990-2017)

Fonte | Source: Banco Mundial World Bank
Adaptação gráfica | Graphic adaptation: FGV Projetos

GRÁFICO 2 | GRAPH 2

VARIAÇÃO DOS ÍNDICES GLOBAIS DE EMISSÕES TOTAIS DE GEES* E EMISSÕES DE CO2
PER CAPITA** (1990-2012)
TOTAL GLOBAL GREENHOUSE GAS EMISSION RATES VARIATION AND CO2 EMISSIONS PER
CAPITA (1990-2012)

Fonte | Source: Banco Mundial World Bank
Adaptação gráfica | Graphic adaptation: FGV Projetos
* Quilotoneladas de gás carbônico equivalente (CO2eq) Kilotonnes of carbon dioxide equivalents (CO2eq)
** Toneladas métricas per capita Metric tonnes per capita
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Estes dados mostram que, ao mesmo tempo em

These data show that, while the economic ac-

que as atividades econômicas propiciaram altos

tivities provided high levels of wealth, they also

níveis de riqueza, elas contribuíram também

contributed to trigger-off socio-environmental

para desecandear desequilíbrios socioambien-

imbalances, which need to be faced in order

tais, que precisam ser enfrentados em prol de

to reach sustainable development. Thus, it be-

um desenvolvimento sustentável. Dessa forma,

comes relevant to identify solutions that lead

torna-se relevante identificar soluções que

to dynamic balances between the economy,

levem a equilíbrios dinâmicos entre a economia,

the environment and social challenges, through

o meio ambiente e os desafios sociais, por meio

the preparation of strategies, implementation

da elaboração de estratégias, implantação de

of actions and cooperation between public and

ações e cooperação entre stakeholders públi-

private stakeholders.

cos e privados.
In order to define sustainable development
Para a definição de estratégias e ações de

strategies and actions, it is necessary to take

desenvolvimento sustentável, faz-se necessário

into consideration the process of extraction, pro-

considerar o processo de extração, processa-

cessing, use, disposal and reuse of resources. It is

mento, uso, descarte e reúso dos recursos, sendo

instrumental to consider the natural capital and

fundamental considerar o capital natural e os

the related ecosystem services. Natural capital

serviços ecossistêmicos atrelados. O capital

can be understood as an economic metaphor

natural pode ser entendido como uma metá-

for the limited stocks of physical and biological

fora econômica para os estoques limitados de

resources found on the planet, 6 and ecosystem

recursos físicos e biológicos encontrados no

services such as direct and indirect contributions

planeta, e os serviços ecossistêmicos, como as

of ecosystems to human well-being. 7 As such,

contribuições diretas e indiretas dos ecossiste-

these elements represent the broader context

mas para o bem-estar humano. Sendo assim,

in which the exploitation of natural resources

estes elementos representam o pano de fundo

occurs, which, once processed and used, are

em que ocorre a exploração dos recursos natu-

returned to the natural capital itself, generating

rais, que, uma vez processados e utilizados, são

pressures and affecting its biocapacity to offer

devolvidos ao próprio capital natural, gerando

ecosystem services.

6

7

pressões e afetando sua biocapacidade para o
oferecimento de serviços ecossistêmicos.

6 Millenium Ecosystem Assement, 2005. In: The Economics of

6 Millenium Ecosystem Assement, 2005. In: The Economics of

Ecosystems and Biodiversity - TEEB, 2010, p.6. In. FGV Projetos

Ecosystems and Biodiversity - TEEB, 2010, p.6. In. FGV Projetos

2018, Capital Natural, Serviços Ecossistêmicos e Inovação:

2018, Capital Natural, Serviços Ecossistêmicos e Inovação:

Perspectivas e Oportunidades Para o Brasil, n° 31, 2018.

Perspectivas e Oportunidades Para o Brasil, n° 31, 2018.

7 O relatório do TEEB de 2010 identifica quatro tipologias

7 The 2010 TEEB Report identifies four types of ecosystem

desses serviços ecossistêmicos: fornecimento; regularização;

services: Provisioning; regulating; habitat; culture. In. FGV

habitat; Cultura. In. FGV Projetos 2018, Capital Natural, Serviços

Projetos 2018, Natural Capital, Ecosystem Services and

Ecossistêmicos e Inovação: Perspectivas e Oportunidades

Innovation: Perspectives and Opportunities For Brazil,

Para o Brasil, n° 31, 2018.

n ° 31, 2018.
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Nesta linha de argumentação, a abordagem da

In this line of argument, the circular econo-

economia circular apresenta-se como um fator

my approach emerges as a decoupling factor

de dissociação (decoupling) entre o objetivo do

between the aim of development and the use

desenvolvimento e o uso de recursos, na medida

of resources, insofar as it goes beyond the lin-

em que vai além da linearidade dos atuais sis-

earity of the current economic systems, which

temas econômicos, que preveem o processo

predict the process of extraction, production

de extração, produção e descarte, e almeja

and disposal, and seeks to redefine the develop-

redefinir os processos de desenvolvimento,

ment processes, by separating the use of finite

separando o uso de recursos finitos e o reúso

resources and the reuse of waste and reducing

dos resíduos e reduzindo as pressões sobre o

the pressures on natural capital (Figure 1).

capital natural (Figura 1).

FIGURA 1 | FIGURE 1

CONCEITO ABRANGENTE DE ECONOMIA CIRCULAR
COMPREHENSIVE CONCEPT OF CIRCULAR ECONOMY

Fonte | Source: http://bio-based.eu/graphics/
Adaptação gráfica | Graphic adaptation: FGV Projetos
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A transição para uma economia circular traba-

The transition to a circular economy works not

lha não somente para a redução dos impactos

only to reduce the negative impacts of the linear

negativos da economia linear, como representa

economy, but represents also a systemic change

uma mudança sistêmica de resiliência de longo

of long-term resilience, business generation,

prazo, geração de negócios, oportunidades

economic opportunities, and social environ-

econômicas, benefícios sociais e ambientais.

8

mental benefits. 8 In addition, there are levels of

Além disso, existem graus de relação entre a

relationships between the circular economy and

economia circular e o capital natural, no sentido

the natural capital for the purpose of recognizing

de reconhecer os limiares da biocapacidade

the thresholds of the planet's biocapacity and

do planeta e de empregar esforços para gerar

of undertaking efforts to generate value in the

valor no uso e reúso de recursos.

use and reuse of resources.

FIGURA 2 | FIGURE 2

CAPITAL NATURAL, SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS E ECONOMIA CIRCULAR
NATURAL CAPITAL, ECOSYSTEM SERVICES AND CIRCULAR ECONOMY

Adaptação gráfica | Graphic adaptation: FGV Projetos

8 Para mais informações sobre economia circular, consultar:

8 For more information about Circular Economy:: <www.

<www.ellenmacarthurfoundation.org> e <www.circle-econ-

ellenmacarthurfoundation.org> and <www.circle-econ-

omy.com>.

omy.com>.

21

22

O desempenho dos atuais sistemas econômicos é

The performance of current economic systems

ainda incipiente com relação à economia circular,

is still incipient with respect to the circular

deixando um amplo espectro de melhora. O re-

economy, leaving a broad spectrum for im-

latório “The Circularity Gap Report” afirma que

provement. The Circularity GAP Report states

atualmente somente 9,1% dos recursos usados

that currently only 9.1% of the resources used in

na economia global – equivalente a 8,4 bilhões

the global economy – equivalent to 8.4 billion

de toneladas – são novamente inseridos nos

tonnes – are reinserted into the production and

processos de produção e consumo de bens.

consumption processes of goods. This means

Isso significa que existe um gap de cerca de

that there is a gap of about 90% of the resources

90% dos recursos que ainda poderiam ser rein-

that could still be reinserted in economic ac-

seridos nas atividades econômicas (Figura 3).

tivities (Figure 3).

FIGURA 3 | FIGURE 3

GAP CIRCULAR CIRCULAR GAP

Fonte | Source: The Circularity Gap Report, 2018
Adaptação gráfica | Graphic adaptation: FGV Projetos
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Este gap circular pode ser diminuído pelos avan-

This circular gap can be reduced due to tech-

ços tecnológicos e pela difusão da ideia de

nology breakthroughs and to the widespread

desenvolvimento sustentável. De acordo com

notion of sustainable development. According

as especificidades de cada setor econômico, é

to the special features of each economic area,

possível identificar soluções mais eficientes e

we can identify more efficient and sustainable

sustentáveis para otimizar processos de produção

solutions to optimize goods and services pro-

de bens e serviços, reduzindo-se o gap.

duction processes, thus reducing the gap.

Neste cenário, a presente análise aborda o setor

In this scenario, the present analysis approaches

de biogás, no âmbito da discussão da bioenergia,

the biogas area within the bioenergy framework,

como uma solução integrada para a diminuição

as an integrated solution to reduce the circular

do gap circular e a conservação do capital natural

gap and to maintain the natural capital with its

com seus serviços ecossistêmicos. Trata, espe-

ecosystem services. It deals on a specific basis

cificamente, do aproveitamento energético de

with the use of the biomass energy generated

biomassas geradas pelo esgotamento sanitário e

by sanitary sewage and urban waste. This utili-

resíduos sólidos urbanos. Este aproveitamento

zation is a kind of circular and sustainable use of

é uma forma de uso circular e sustentável desses

these inputs, which for not having a proper final

insumos, que, ao não disporem de tratamento e

treatment and disposal would put pressure on

disposição final adequados, gerariam pressões

the natural capital and strengthen the linearity

sobre o capital natural e fortaleceriam a linea-

of the economy. 9

ridade da economia. 9
Reducing the circular gap concerning sanitary
A redução do gap circular referente ao esgota-

sewage and solid waste requires a redesign of

mento sanitário e aos resíduos sólidos requer o

the resource flows from their extraction, pro-

redesenho dos fluxos de recursos a partir da sua

cessing and use, until their final disposal. The

extração, processamento e uso, até seu reúso e

use of the sanitary sewage and municipal waste

descarte final. O aproveitamento energético do

energy can encourage transformation processes

esgotamento sanitário e dos resíduos sólidos

in these areas. The exploitation of water-energy

urbanos pode estimular processos de transfor-

relationship, for instance, regarding sanitary

mação nesses setores. A exploração da relação

sewage, can develop incentives to raise the

água-energia, por exemplo, no que tange ao

sewage collection and treatment coverage. The

esgotamento sanitário, pode criar incentivos para

utilization of urban waste energy boosts its value

aumentar a cobertura de coleta e tratamento de

chain, because in order to obtain a biomass

esgoto. O aproveitamento energético dos resíduos

fit for energy purposes, it will be necessary to

9 Além disso, a produção de biogás a partir de esgotamento

9 Furthermore, the biogas production from sanitary

sanitário e de resíduos sólidos auxilia na redução das emissões

sewage and solid waste helps reduce GEE emissions,

de GEEs, uma vez que o metano e o gás carbônico, presentes

since methane and carbon gas, present in larger quan-

em maior quantidade no biogás, estão entre os principais

tity in biogas, are among the main gases that directly

gases que contribuem diretamente para o efeito estufa. Des-

contribute to the greenhouse effect. Therefore, the pro-

sa forma, a produção de biogás evita o lançamento desses

duction of biogas avoids the release of these gases in the

gases na atmosfera, convertendo-os em geração de energia

atmosphere, converting them into clean and renewable

limpa e renovável.

energy generation.
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sólidos urbanos contribui para o fortalecimento

have an efficient selective waste collection and

da sua cadeia de valor, uma vez que, para a

proper final treatment and disposal.

obtenção da biomassa apta para fins energéticos,
é preciso haver uma coleta seletiva eficiente, o
tratamento e a disposição final adequados.

BIOGAS AS AN EMERGING INDUSTRY: MARKET
AND TECHNOLOGICAL ROUTES

BIOGÁS COMO INDÚSTRIA EMERGENTE:

The current economic system is based mainly

MERCADO E ROTAS TECNOLÓGICAS

on non-renewable sources of energy, like fossil
fuels. In the last decades, though, a transition

O atual sistema econômico baseia-se majorita-

process towards another system is on its way,

riamente em fontes não renováveis de energia,

searching to use new renewable inputs, wheth-

como os combustíveis fósseis. Nas últimas dé-

er they are waste or sustainable raw materials.

cadas, entretanto, está em andamento um processo de transição rumo a um outro sistema, que

This changing path requires an innovative

procura aproveitar novos insumos renováveis

approach to identify integrated, effective

produtivos, sejam eles resíduos ou matérias-pri-

solutions. In this scope, bioeconomy 10 - which

mas sustentáveis.

deals with renewed biological resources and
biomasses that can be turned into valuable

Esta trajetória de mudança demanda uma abor-

products in a sustainable way – aims to help

dagem inovadora para a identificação de soluções

identify these solutions.

integradas e efetivas. Nesse âmbito, a bioeconomia10 – que trata de recursos biológicos renováveis

Bioenergy is one of the bioeconomy areas

e biomassas que podem ser transformados em

focused on energy utilization from biomass,

produtos de valor de forma sustentável – visa

representing a new industry segment using

auxiliar na identificação dessas soluções.

biomass inputs from several sources - timber
and non-timber plants, solid waste, sanitary

Uma das áreas da bioeconomia que trata de

sewage, and others – to minimize the impacts

aproveitamento energético a partir de biomassa é

of linear economy, scale up circularity pro-

a bioenergia, que representa um novo segmen-

cesses and conservation of the natural capital.

to industrial que utiliza insumos de biomassas
oriundos de diversas fontes – vegetais lenhosos

The bioe conomy related areas , how-

e não lenhosos, resíduos sólidos, esgotamento

eve r, are e m e rge nt and lac k a co n-

sanitário, entre outras – para minimizar os impac-

solidated

tos da economia linear, alavancar processos de

leaving levels of uncertainty to be faced.

10 Na literatura sobre o tema, ainda não há consenso sobre

10 In the literature on the subject, there is still no consensus

como definir bioeconomia, mas existem diversas contribuições

on how to define bioeconomy, but there are several valuable

valiosas que estão sendo concebidas. Para mais informações

contributions that are being conceived. For more information

sobre esse assunto, acessar o estudo setorial do Banco Na-

on this subject, access the sectorial study of the National Bank

cional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),

for Economic and Social Development (BNDES), "The Brazilian

“A Bioeconomia Brasileira em Números”, setorial n° 47, de

Bioeconomy in Numbers", Sectorial No. 47, March 2018.

março de 2018.

industrial

structure,

thus
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circularidade e a conservação do capital natural.

Such areas have competition dynamics based
on innovation, so that its efficient structuring

As áreas ligadas à bioeconomia, no entanto, são
emergentes e sem estrutura industrial consolidada, tendo, portanto, graus de incerteza a serem

will depend on the interrelationship of four
dimensions, which have a two-way relation: 11

enfrentados. Tais áreas apresentam dinâmicas de

•

Raw material;

concorrência com base em inovação, de modo

•

B iomass treatment and conversion

que a sua estruturação eficiente vai depender da

technology;

inter-relação de quatro dimensões, que possuem

•

Products;

uma relação biunívoca:11

•

Business models.

•

Matérias-primas;

•

T
 ecnologias de tratamento e conversão
da biomassa;

•

Produtos;

•

Modelos de negócio.

FIGURA 4 | FIGURE 4

DIMENSÕES-CHAVE PARA A ESTRUTURAÇÃO DA INDÚSTRIA DE BIOENERGIA
KEY DIMENSIONS FOR STRUCTURING THE BIOENERGY INDUSTRY

Fonte | Source: Bomtempo et. al., 2016.
Adaptação gráfica | Graphic adaptation: FGV Projetos

11 Bomtempo et. al., 2016.

11 Bomtempo et. al., 2016.
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A dimensão das matérias-primas refere-se aos

The raw material dimension refers to the new

novos insumos para a produção e o consumo

inputs for the production and consumption of

de bens e produtos. No caso da bioenergia,

goods and products. In the case of bioenergy,

haverá, por exemplo, a geração de biogás a

the biogas will be produced, for instance, from

partir de resíduos sólidos ou de biocombus-

solid waste or sugar cane biofuels. Under a

tíveis oriundos da cana-de-açúcar. Sob uma

strategic viewpoint, it should be stressed which

perspectiva estratégica, é relevante destacar

features of these new inputs, considering the

quais as características desses novos insumos,

feasibility, availability, productivity, reliability

considerando-se viabilidade, disponibilidade,

and sustainability of the raw material as crucial

produtividade, confiabilidade e sustentabilidade

elements for their use in industrial processes. 12

da matéria-prima como elementos cruciais para
o seu uso em processos industriais.12

The new raw material shall have a related production chain which provides the conditions

A nova matéria-prima deverá ter uma cadeia

for a safe, steady and sustainable supply re-

produtiva associada que dê condições para

quired to feed the technological processes of

que haja um fornecimento seguro, constante

its transformation into new products. For that

e sustentável, que garanta a alimentação dos

purpose, the technological dimension refers to

processos tecnológicos de sua transformação

the question of the technology used to perform

em novos produtos. Para tanto, a dimensão

this raw material-product conversion. There are

tecnológica remete à questão da tecnologia

many technological challenges along the value

usada para realizar essa conversão matéria-pri-

chain of raw material conversion (Figure 5). 13

ma – produto. Ao longo da cadeia de valor de
conversão da matéria-prima, existem diversos

In this context, the open innovation processes

desafios tecnológicos (Figura 5). 13

are relevant 14 for integrating domestic and
international incentive players and systems to

Nesse contexto, são relevantes os processos de

implement efficient technological solutions,

inovação abertos, 14 que integrem atores e siste-

with relevant trajectories of technology absorp-

mas de incentivos nacionais e internacionais para

tion and transfer from other countries.

a implantação de soluções tecnológicas eficientes, sendo pertinentes as trajetórias de absorção
e transferência de tecnologia de outros países.

12 Bomtempo et. al., 2016.

12 Bomtempo et. al., 2016.

13 Bomtempo et. al., 2016.

13 Bomtempo et. al., 2016.

14 Chesbrough, H.W., 2003.

14 Chesbrough, H.W., 2003.
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DESAFIOS TECNOLÓGICOS DA CADEIA DE VALOR DE CONVERSÃO DA MATÉRIA-PRIMA
EM PRODUTO
TECHNOLOGICAL CHALLENGES OF THE RAW MATERIAL-PRODUCT CONVERSION
VALUE CHAIN
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Sob uma perspectiva estratégica, o processo

Under a strategic viewpoint, the process of

de transformação da matéria-prima em novos

turning raw material into new products should

produtos deve levar em consideração a com-

take into consideration the competitiveness

petitividade desses produtos no mercado e as

of such products and the conditions for their

suas condições de inserção, atentando para

integration in the market, determining whether

o fato de o novo produto bioenergético ser

the new bioenergy product is drop-in or non-drop-

drop-in ou não drop-in. 15 Os produtos drop-in

in.15 The drop-in products are those considered

são aqueles considerados substitutos perfei-

perfect substitutes for the fossil ones, from the

tos aos de base fóssil, do ponto de vista de

perspective of the entire downstream chain, 16

toda a cadeia jusante, 16 na medida em que se

to the extent that they adapt to the existing

adaptam à cadeia produtiva e à infraestrutura

production chain and infrastructure. The non-

existente. Os não drop-in são produtos que exi-

drop products require the development of new

gem, para a sua difusão, o desenvolvimento de

applications for their dissemination, involving

15 Bomtempo et. al., 2016.

15 Bomtempo et. al., 2016.

16 A cadeia jusante refere-se à parte da cadeia produtiva

16 The downstream chain refers to the part of the production

voltada para a entrega do produto aos distribuidores até a

chain focused on the product delivery to distributors until the

chegada ao consumidor final.

supply to the end-consumer.
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novas aplicações envolvendo complementos à

downstream complements in the production

jusante na cadeia produtiva para a adaptação

chain for the adjustment and/or development

e/ou construção de ativos complementares.

of supplementary assets.

A inter-relação entre a nova matéria-prima efi-

The inter-relationship between the new efficient

ciente, a tecnologia aplicável e o novo produto

raw material, the applicable technology and

comercializável é alavancada pela identificação

the new marketable product is boosted by the

de modelos de negócio viáveis. A indústria emer-

identification of feasible business models. The

gente da bioenergia deve identificar modelos de

emerging bioenergy industry should identify

negócio que considerem elementos regulatórios,

business models which take into account regu-

institucionais, econômico-financeiros, mercado-

latory, institutional, economic-financial, market

lógicos e de sustentabilidade. As empresas da

and sustainability elements. The businesses of

indústria emergente do biogás terão que lidar

the emerging biogas industry shall have to deal

com uma heterogeneidade de atores – tradicio-

with a variety of players – traditional and new

nais e novos – e interagir com outras indústrias.

ones – and to interact with other industries. The

A bioenergia gerada a partir do saneamento

bioenergy generated from sanitation and waste,

básico, por exemplo, terá atores das cadeias

for instance, shall comprise players from the

de água, esgoto e resíduos sólidos, que terão

water, sewage and solid waste chain, which shall

uma interface com atores do setor energético e

have an interface with players from the energy

usuários finais, e vice-versa (Figura 6).

area and end-users, and vice-versa (Figure 6).

FIGURA 6 | FIGURE 6

CARACTERIZAÇÃO DE CADEIA DE VALOR
CHARACTERIZATION OF VALUE CHAIN

Fonte | Source: Bomtempo et. al., 2016
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Nesse novo ambiente empresarial, as empresas de bioenergia devem procurar modelos
de negócio que auxiliem a busca pela sua
vantagem competitiva, recorrendo à seleção
de estratégias que busquem utilizar, gerenciar
e reformular recursos que sejam heterogêneos
e únicos por meio do uso das capacidades
dinâmicas, identificadas como aquelas capazes de sentir e dar forma às oportunidades e
ameaças, aproveitar as oportunidades, manter
a competitividade pela melhoria, combinação,
proteção e, quando necessário, reconfiguração
dos ativos tangíveis e intangíveis do negócio. 17
Em síntese, as empresas da indústria emergente
da bioenergia devem interiorizar as mudanças do ambiente empresarial e identificar as
oportunidades para se manterem competitivas
a partir de modelos de negócio inovadores.
Nesse sentido, é valioso concentrar as atenções em
uma variável crucial para os modelos de negócio: a
tecnologia, sobretudo no que diz respeito às rotas
tecnológicas disponíveis no mercado para a conversão energética de biomassa do esgotamento
sanitário e dos resíduos sólidos. O valor associado
desse aspecto tecnológico torna-se tangível a partir
do desenho de modelos de negócios viáveis na
indústria emergente da bioeconomia.
Em alinhamento com a abordagem conceitual
apresentada anteriormente, a caracterização de
rotas tecnológicas de conversão energética de
biomassa enquadra-se dentro das soluções identificadas para a redução do gap de circularidade
e da conservação do capital natural. Além disso,
as rotas tecnológicas apresentam-se sob uma
perspectiva que engloba as dimensões fundamentais para a evolução da indústria emergente
da bioenergia: matérias-primas, tecnologias de
tratamento e conversão da biomassa, produtos

In this new business environment, the bioenergy companies should seek business models
that help find their competitive edge, choosing
strategies intended to use, manage and reshape
heterogeneous and unique resources by means
of dynamic capacities, identified as capable of
perceiving and giving shape to opportunities
and challenges, taking advantage of the opportunities, keeping competitiveness through
improvements, combination, protection and,
when necessary, by reshaping the business
tangible and intangible assets. 17
In short, the companies of the emerging
bioenergy industry should internalize the
business environment changes and identify
the opportunities for remaining competitive
using innovative business models.
In this respect, attention should be paid to a
variable that is crucial for the business models:
technology, especially regarding the technological routes available in the marketplace for
biomass energy conversion of sanitary sewage
and solid waste. The associated value of this
technology feature becomes tangible from
the design of feasible business models in the
emerging bioeconomy industry.
In line with the aforementioned conceptual
approach, the characterization of biomass
energy conversion technological routes fits
the solutions presented for reducing the circularity gap and the natural capital conservation.
Furthermore, the technological routes take the
form of a framework encompassing the basic
dimensions for the development of the emerging bioenergy industry: raw material, biomass
treatment and conversion technology, business
products and models (Figure 7).

e modelos de negócio (Figura 7).

17 Teece, D. J., 2007. In: Raccichini, 2014.

17 Teece, D. J., 2007. In: Raccichini, 2014.
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Para mapear as principais rotas tecnológicas
de aproveitamento energético de biomassa, é
necessário considerar as tipologias de matérias-primas. A partir disso, são identificados os
setores econômicos geradores de tais tipologias
e apresentadas as principais rotas de conversão
energética para a produção de novos produtos
(drop-in e não drop-in). Em seguida, sinalizam-se
os setores econômicos que vão usar os novos
produtos gerados. Assim, as rotas tecnológicas
disponíveis são mapeadas e caracterizados o
gap de circularidade e a conservação do capital
natural, especificamente para o setor da bioenergia (Figura 8).

In order to map the main technological routes
of biomass energy uses, the raw material typologies must be considered. From that, the
economic sectors that generate such typologies
are identified and the main energy conversion
routes are presented for the production of new
products (drop-in and non-drop-in). Next to
that, the economic areas that will use the new
generated products are signalled. As a consequence, the technological routes available
are mapped and the circularity gap and the
natural capital conservation are characterized,
specifically for the bioenergy area. (Figure 8).

BIOGÁS: INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE PARA O SANEAMENTO BÁSICO
BIOGAS: INNOVATION AND SUSTAINABILITY FOR WASTE AND WASTEWATER

FIGURA 8 | FIGURE 8

FLUXO INTEGRADO DAS ROTAS TECNOLÓGICAS DE CONVERSÃO DE BIOMASSA
INTEGRATED FLOW OF BIOMASS CONVERSION TECHNOLOGICAL ROUTES

Adaptação gráfica | Graphic adaptation: FGV Projetos

As matérias-primas de biomassa classificam-se em:
•

Vegetais não lenhosos: tipicamente produ-

The biomass raw materials are classified as:
•

Non-Timber Plants: typically produced from

zidos a partir de cultivos anuais como o de

yearly crops like for instance sugar cane,

cana-de-açúcar, grãos, capim elefante, entre

grains, elephant grass and others, and they

outros, e usualmente classificados de acordo

are usually classified according to their main

com sua principal substância de armazena-

energy storage substance, as saccharides,

mento de energia, como, por exemplo, sa-

cellulosic, starch and aquatic products; 18

carídeos, celulósicos, amiláceos e aquáticos;18
•

Timber plants: the lignocellulose biomass

Vegetais lenhosos: a biomassa lignoceluló-

consists of three main polymers – cellu-

sica é composta por três polímeros princi-

lose, hemicellulose and lignin. This bio-

pais – celulose, hemicelulose e lignina. Esta

mass comprises the forestry, agricultural

18 O Grupo de Pesquisa em Bioenergia (GBio) da Universi-

18 The Bioenergy Research Group (GBio) of University

dade de São Paulo, criado em 2015, é formado pelo grupo

of São Paulo, created in 2015, is formed by the group of

de pesquisadores que anteriormente compunham o Centro

researchers who previously composed the National Centre

Nacional de Referência em Biomassa (CENBIO). Para mais

of Reference in Biomass (CENBIO). For more information,

informações, acessar: <http://www.iee.usp.br/gbio/?q=gru-

access: <http://www.iee.usp.br/gbio/?q=grupo-de-pesqui-

po-de-pesquisa-em-bioenergia>.

sa-em-bioenergia>.

•
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biomassa contempla os resíduos florestais,

and agro-industrial waste, and wooden

agrícolas e agroindustriais, bem como

material as well.

materiais madeireiros;
•

líquidos. Os resíduos sólidos são compostos

materials – including plastic, metal, glass,

por materiais não orgânicos – como plásti-

and others – and organic materials coming

co, metal, vidro, entre outros – e orgânicos

from urban and rural environments. The

oriundos dos meios urbano e rural. Os re-

liquid waste is urban waste like domestic

síduos líquidos são rejeitos urbanos, como

and commercial effluents;
•

entre outros.

mente dos seguintes setores da economia:
A
 gronegócio;

•

F
 lorestal;

•

R
 esíduos sólidos;

•

Á
 gua e esgoto.

The biomass sources come mainly from the
following economic sectors:

As fontes de biomassa são oriundas principal-

•

O
 ilseeds: oils extracted from grains or seeds,
including sunflower, palm, and others.

S
 ementes oleaginosas: óleos extraídos de
grãos ou sementes, como girassol, palma,

•

Agribusiness;

•

Forestry;

•

Solid waste;

•

Water and sewage.

Also, there are three major energy conversion
technology routes: 19

Em relação às rotas tecnológicas de conversão
energética, existem três principais: 19
•

Solid waste: comprises solid and liquid
waste. The solid waste consists of inorganic

os efluentes domésticos e comerciais;
•

•

R
 esíduos sólidos: considera rejeitos sólidos e

•

P hysical-chemical conversion: it is the
biomass transformation route using lipid

C
 onversão físico-química: é a via de trans-

provision techniques through the compres-

formação da biomassa que utiliza técnicas

sion and crushing of various vegetal matters

para disponibilização de lipídios pela

and extraction of vegetable oils, which will

compressão e esmagamento de matérias

subsequently undergo a chemical transfor-

vegetais diversas e extração dos óleos

mation. 20 The products generated from that

vegetais, que posteriormente sofrerão trans-

conversion are the biofuels, as for instance

formação química.

the biodiesel, which will meet the demands

20

Os produtos gerados a

partir dessa conversão são biocombustíveis,

of the transportation segment.

como o biodiesel, que irão atender às
demandas do setor de transporte.

19 Adams et.al., 2018.

19 Adams et.al., 2018.

20 Cardoso, B. M., 2012.

20 Cardoso, B. M., 2012.
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•

Conversão termoquímica: ocorre quando

•

T
 hermo-chemical conversion: it takes place

a energia quimicamente armazenada na

when the energy chemically stored in the

biomassa é convertida em calor por meio

biomass is converted into heat by means of

da combustão. Neste processo de con-

combustion. Biomass sources from solid

versão, são utilizadas fontes de biomassa

waste and timber plants are used in this

de resíduos sólidos e vegetais lenhosos.

conversion process. There are four major

Existem quatro processos principais que se

processes which fall within this techno-

enquadram nessa rota tecnológica:

logical route: 21

•

21

Pirólise: a biomassa é aquecida a tem-

•

tively low temperatures between 500oC

500 C e 800 C, em uma atmosfera com

and 800oC, in an atmosphere with very

pouquíssima ou nenhuma presença de

little or no oxygen at all;

o

o

oxigênio;
•
•

•

•

Pyrolysis: the biomass is heated to rela-

peraturas relativamente baixas, entre

Gasification: thermo-chemical process

Gaseificação: processo termoquímico de

consisting of the conversion of a solid

converter um insumo sólido ou líquido

or liquid input into a gas, by means of

em um gás, por meio de sua oxidação

its partial oxidation using intermediate

parcial a temperaturas intermediárias;

temperatures;

C
 ombustão direta: transformação da

•

Direct combustion: changing the chemical

energia química dos combustíveis em

energy of fuels into heat through the

calor pelas reações dos elementos cons-

reactions of the constituent elements

tituintes com o oxigênio fornecido;

with the supplied oxygen;

Liquefação hidrotérmica: o processamento

•

Hydrothermal Liquefaction: the hydro-

hidrotérmico envolve aquecer lamas aquo-

thermal processing consists of heating

sas de biomassa ou resíduos orgânicos a

biomass aqueous sludge or organic

pressões elevadas para produzir um in-

waste using high pressures to produce

sumo com maior densidade energética.

an input with higher energy density. 22

22

Estes processos vão gerar um leque de produtos

These processes will generate a variety of

que variam entre vapor, gás de síntese,

óleo

products ranging from steam, synthesis

e carvão, úteis para satisfazer as necessidades

gas, 23 oil and coal, which are useful to meet

de diversos setores econômicos, tais como o de

the needs of several economic sectors, including

21 Cardoso, B. M., 2012.

21 Cardoso, B. M., 2012.

22 Adams et. al., 2018. Somente o tópico sobre liquefação

22 Adams et. al., 2018. Only the hydrothermal liquefaction

hidrotérmica não está nas discussões trazidas por Cardoso,

topic is not present in the discussions raised by Cardoso, B.

B. M., 2012., mas é colocado por do Adams et. al., 2018.

M., 2012, though it is approached by Adams et. al., 2018. 2012.

23 O gás de síntese – também chamado de syngas – é composto

23 The synthesis gas – also known as syngas – comprises a

por uma mistura volumétrica de 50% H2, 40% CO, 5% CO2 e 5% N2.

volumetric mixture of 50% H2, 40% CO, 5% CO2 and 5% N2.

23

33

34

transporte (biocombustíveis), processos indus-

transportation (biofuel), industrial processes

triais (vapor), gás natural, elétrico (consumos

(steam), natural gas, electricity (several pow-

diversos de energia elétrica) e de produtos

er consumptions), and biomass-based products

com a base de biomassa (biofertilizantes, bio-

(biofertilizers, bioplastics, etc.).

plásticos etc.).
•
•

B
 iochemical conversion: it is the bio-

C
 onversão bioquímica: é a transformação da

mass transformation from biological and

biomassa a partir de processos biológicos e

chemical processes, including anaerobic

químicos, que incluem a digestão anaeróbi-

digestion, fermentation/distillation and

ca, a fermentação/destilação e a hidrólise.

24

hydrolysis. 24 The inputs used in this con-

Nesse processo de conversão, os insumos

version process are non-timber, timber

usados são biomassas de tipo não lenhoso,

biomasses and solid waste, with two main

lenhoso e resíduos sólidos, destacando-se

biochemical processes:

dois processos bioquímicos principais:
•
•

•

A naerobic digestion: consists of

D
 igestão anaeróbica: ocorre a degra-

the biological degradation of organic

dação biológica da matéria orgânica

material resulting from the action of

pela ação de diversos microrganismos

several micro-organisms in the absence

na ausência de oxigênio. Além disso, a

of oxygen. Additionally, the anaerobic

digestão anaeróbica pode ser usada para

digestion can be used with liquid and

resíduos líquidos e sólidos;

solid waste;

F
 ermentação: o processo consiste

•

F
 ermentation: consists basically of

basicamente na conversão de açúca-

converting sugars, especially glucose,

res, principalmente glicose, frutose ou

fructose or saccharides into ethanol

sacarídeos, em etanol e gás carbônico.

and carbon gas.

A digestão anaeróbica gera o biogás – composto

The anaerobic digestion generates biogas –

por metano 50%-75%, gás carbônico 25%-50%,

composed of methane 50%-75%, carbon gas

outros gases e vapor –, que pode ser aproveita-

25%-50%, other gases and steam – which can

do energeticamente de diversas formas, como

be used energetically in many ways, including

biocombustíveis, eletricidade, aquecimento,

biofuels, electricity, heating, conditioning, and as

condicionamento, substituto do gás natural,

a substitute for natural gas, steam and bioprod-

vapor e bioprodutos, podendo atender a um

ucts, being capable of serving a broad range of

amplo leque de indústrias – transporte, setor

industries – transportation, electricity, piped gas,

elétrico, gás canalizado, processos industriais,

industrial processes, biofertilizers, and others.

biofertilizantes, entre outras. Por sua vez, o

The fermentation process, in turn, generates

processo de fermentação gera o etanol que vai

ethanol, which will serve the transportation

atender ao setor de transporte. Ao mesmo tempo,

sector. At the same time, biogas reduces sig-

o biogás reduz significativamente os impactos

nificantly the environmental impacts of waste,

24 Cardoso, B. M., 2012.

24 Cardoso, B. M., 2012.
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ambientais dos resíduos, que, se não fossem

which would be disposed of inadequately if it

utilizados para a sua produção, possivelmente

were not used for biogas production, causing

teriam uma disposição inadequada, causando

impacts on the environment and on society.

impactos no meio ambiente e na sociedade.

Typically, the anaerobic digestion is more beneficial

Em geral, a digestão anaeróbica apresenta mais

when compared to other technological routes,

vantagens quando comparada a outras rotas

because of its higher energy performance and its

tecnológicas, pois possui maior rendimento

considerable cleaning-up capacity. 25 Although

energético e uma capacidade considerável de

the thermochemical conversion processes, like

Apesar de os processos de conver-

combustion and gasification, are more tradi-

são termoquímicos, como combustão e gaseifi-

tional, the advanced biochemical methods can

cação, serem mais tradicionais, os métodos de

be more economic and efficient. 26

despoluir.

25

bioquímica avançada têm potencial de ser mais
econômicos e eficientes. 26

The energy use of organic matter is the most

O aproveitamento energético de matéria orgâ-

ket and sustainability. Bioenergy – specifically

nica é o processo de conversão mais promissor

biogas – is therefore a promising industry as

em termos de mercado e sustentabilidade.

well when it comes to its productive efficiency

A bioenergia – em específico o biogás –, por-

capacity and enhanced socio-environment

tanto, é, igualmente, uma indústria promissora

balance, and is at the forefront of innovation by

quanto à capacidade de eficiência produtiva e

fitting within biotechnology, which configures

ao maior equilíbrio socioambiental, estando

one of the disruptive innovative paths of major

na vanguarda da inovação, ao enquadrar-se

global development. 27

promising conversion process in terms of mar-

dentro da biotecnologia, que configura uma
das trajetórias inovadoras disruptivas de maior
desenvolvimento global. 27

25 De Freitas, 2016.

25 De Freitas, 2016.

26 GCEP, 2005.

26 GCEP, 2005.

27 Contardi, M.;Ristuccia M.S., M.; Raccichini, A., 2018.

27 Contardi, M.; Ristuccia M.S..; Raccichini, A., 2018.
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O MERCADO DO BIOGÁS NA EUROPA
THE BIOGAS MARKET IN EUROPE

O CENÁRIO DAS POLÍTICAS

EUROPE PUBLIC POLICIES

PÚBLICAS EUROPEIAS

SCENARIO

A União Europeia não possui uma política es-

The European Union has no specific policy re-

pecífica para o biogás, tratando do tema com

garding biogas, addressing the subject based

base em diversas políticas comunitárias.

A

on several community policies. 28 The block

regulação do bloco evoluiu por meio de su-

regulation has developed through successive

cessivas diretivas que tratam de energias re-

directives dealing with renewable energies,

nováveis, meio ambiente, resíduos sólidos e

environment, solid waste and sewage. This

saneamento. Este ambiente institucional ge-

institutional setting produced the incentives

rou os incentivos necessários para que cada

required for each member-country to be able

país-membro pudesse desenhar suas políticas

to outline its own public policies and make

públicas e envidar esforços para uma transição

efforts to perform an effective energy tran-

energética efetiva (Figura 9).

sition (Figure 9).

Um dos primeiros marcos para o processo de

A major landmark of the energy transformation

transformação energética do mercado europeu

process in the European Market took place in

se deu em 1997, com a elaboração de um rela-

1997, with the preparation of a report defining

tório que trata da definição de uma estratégia

a community strategy and an action plan on

comunitária e um plano de ação para o uso de

the use of renewable energy in the European

energias renováveis na União Europeia.

Este

Union. 29 That document was the basis for the

documento serviu de base para a formulação

development of public policies on the subject.

29

28

de políticas públicas sobre o assunto.

28 Coelho, S. T., 2018.

28 Coelho, S. T., 2018.

29 Scarlat et. al., 2018.

29 Scarlat et. al., 2018.
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FIGURA 9 | FIGURE 9

EVOLUÇÃO DOS MARCOS REGULATÓRIOS DA UNIÃO EUROPEIA SOBRE ENERGIA
RENOVÁVEL E SUSTENTABILIDADE
EVOLUTION OF EUROPEAN UNION REGULATORY FRAMEWORKS ON RENEWABLE
ENERGY AND SUSTAINABILITY

Fonte | Source: Scarlat et. al., 2018 e Coelho, S.T., 2018
Adaptação gráfica | Graphic adaptation: FGV Projetos

Dez anos mais tarde, em 2007, a Comissão

Ten years later, in 2007, the European Commis-

Europeia criou uma política integrada de Energia

sion created an Energy and Climate Change

e Mudança Climática, elaborando a Política ener-

integrated policy, developing the energy policy

gética para a Europa e o documento “Limitando

for Europe and the document “Limiting the
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a mudança climática global a 2oC – O caminho

global climate change to 2oC – The way forward

a seguir para 2020”. 30

for 2020". 30

Estas políticas públicas englobaram também o

These public policies encompassed also the com-

compromisso de reduzir, até 2020, a emissão de

mitment to reduce the GHGs emission by 20%

GEEs em 20%, em relação aos níveis de 1990, e

until 2020 by comparison to the 1990 levels, and

de a Europa alcançar 20% de energia renovável.

for Europe to attain 20% of renewable energy.

Indo na mesma direção, em 2009, o Parlamento

Moving in the same direction, in 2009 the Europe-

Europeu e Conselho firmaram diretivas que

an Parliament and Council established directives

estimularam o uso de energia renovável (entre

that encouraged the use of renewable energy,

elas o biogás):

including biogas:

•D
 iretiva de Energia Renovável 2009/28/CE:

• Renewable Energy Directive 2009/28/CE:

estabelece objetivos específicos e metas obriga-

sets up specific targets and mandatory goals

tórias sobre a participação da energia renovável

on renewable energy participation for each

para cada Estado-membro. Em 2016, houve uma

Member-State. This directive was revised

revisão desta diretiva;

in 2016;

• Diretiva Qualidade de Combustível 2009/30/CE:

• Fuel Quality Directive 2009/30/CE: sets up

estabelece metas de redução de emissões

goals for the reduction of greenhouse gases

de gases de efeito estufa de 6% no setor de

emission by 6% in the transportation sector

transporte até 2020;

by 2020;

• D
 iretiva Europeia 2009/73/CE: estabelece

• European Directive 2009/73/CE: sets up

regras para o gás natural, também auxilia o

rules for natural gas and helps to promote

crescimento do uso do biometano.

the growth of biomethane use. 31

31

Outras iniciativas foram relevantes para fomentar

Other initiatives were relevant to enhance the

a produção do biogás, como:

biogas production, including:

• Diretiva 2009/28/CE: relativa à promoção da

• Directive 2009/28/CE: promoting the use of

utilização de energia proveniente de fontes

energy from renewable sources;

renováveis;

30 Livre tradução de “Limiting Global Climate Change to

30 “Limiting Global Climate Change to 2 Degrees Celsius –

2 Degrees Celsius – the Way Ahead for 2020 and beyond”,

the Way Forward for 2020 and beyond”, drawn up in 2007

elaborado em 2007 pela comunicação da Comissão Europeia

by the European Committee communication for the Council,

para o Conselho, o Parlamento Europeu, o Comitê Econômico

the European Parliament, the European Economic and Social

e Social Europeu e o Comitê das Regiões.

Committee and the Regions Committee.

31 Coelho, S. T., 2018.

31 Coelho, S. T., 2018.
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• D
 iretiva 2015/1513: altera a Diretiva 98/70/CE
sobre a qualidade da gasolina e do combustível para motores a diesel.

• D
 irective 2015/1513: changing the Directive
98/70/CE on the quality of petrol and fuel
for diesel motors.

Além disto, houve a elaboração e o lançamento,
em 2012, de uma estratégia de bioeconomia para
a Europa, com revisão realizada em 2018. Há
de se considerar também a importância da 21ª
Conferência das Partes da Convenção-Quadro
das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, 32

Furthermore, a bioeconomy strategy for Europe
was developed and released in 2012 and revised
in 2018. It is worth mentioning as well the importance of the 21st Conference of Parties of

realizada na França, em 2015, na qual foi firmado
o Acordo de Paris, que estipulou o controle do
aumento da temperatura média global abaixo
de 2°C, em relação aos níveis pré-industriais, e
mobilizou esforços para limitar o aumento da
temperatura a 1,5°C. 33
Em uma perspectiva de longo prazo, a União
Europeia estabeleceu o objetivo de ter uma
economia competitiva de baixo carbono, com
redução de GEEs entre 80% e 95% até 2050 34
e a ampliação de quotas de energias renováveis
para a diminuição, no mesmo prazo, do consumo
final bruto de energia entre 55% e 75%.
Para 2030, o bloco europeu estipulou a redução
em 40% das emissões de GEEs em relação aos
níveis de 1990 e definiu em pelo menos 27% o
consumo de energias renováveis e a economia
de energia em comparação ao cenário businessas-usual. Estes percentuais configuram metas
intermediárias para o alcance dos objetivos

the United Nations Framework Convention on
Climate Change, 32 held in France in 2015, where
the Paris Agreement was signed, stipulating
the control of the global average temperature
increase below 2°C, in relation to the pre-industrial levels, and mobilized efforts to limit the
temperature increase to 1.5°C. 33
In a long-term perspective, the European Union
established the goal of having a low carbon
competitive economy, reducing the GHGs between
80% and 95% by 2050 34 and increasing the renewable energy shares aiming at reducing the
final gross energy consumption, within the same
time span, between 55% and 75%.
For 2030, the European bloc set up a 40% reduction for GHGs emissions in relation to the
1990 levels, and established on at least 27% the
consumption of renewable energy and energy
saving in comparison with the business-as-usual
scenario. These percentages represent intermediate targets to meet the goals expected
for 2050.

previstos para 2050.

32 Em esfera global, o ano de 2015 foi muito importante devido

32 On a global level, 2015 was a very important year due to the

à decisão unívoca, tomada durante a 21ª Conferência das Partes

unified decision made during the 21st Conference of Parties

(COP 21) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a

(COP 21) of the United Nations Framework Convention on

Mudança do Clima (UNFCCC), na qual 195 países comprome-

Climate Change (UNFCCC), where 195 countries undertook

teram-se em implementar ações para a descarbonização da

to implement actions for decarbonization of the economy

economia dentro de um arcabouço legal comum (IEA, 2016),

within a legal common framework (IEA, 2016), the so-called

o chamado Acordo de Paris.

Paris Agreement.

33 Disponível em: <http://www.mma.gov.br/clima/con-vencao-

33 Available at: <http://www.mma.gov.br/clima/con-vencao-

das-nacoes-unidas/acordo-de-paris>. Acesso em: 11/12/2018.

das-nacoes-unidas/acordo-de-paris>. Access on: Dec.11/2018.

34 Scarlat et. al., 2018.

34 Scarlat et. al., 2018.
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Outro elemento de regulação relevante foi o
Plano Nacional de Ação Renovável, 35 base de
referência para que os Estados-membros da
União Europeia consigam atingir a meta de redução de emissões de GEEs para 2020.
No que diz respeito aos resíduos sólidos, a União
Europeia desempenha um papel preponderante
em termos de legislação, uma vez que definiu várias leis e diretivas que regulam e fornecem uma
estrutura jurídica para a gestão desses resíduos.36
A Diretiva-Quadro de Resíduos Sólidos (2008/98/
CE) representa o pilar central do escopo regulatório, na medida em que especificou as principais
definições de resíduos sólidos e deliberou sobre
tópicos fundamentais para a elaboração de leis
referentes à disposição final desses resíduos
para cada país-membro. A diretiva também
estabeleceu uma hierarquia de resíduos sólidos, dividindo-a em cinco etapas: prevenção,
preparação para reutilização, reciclagem,
outros tipos de recuperação – por exemplo, a
recuperação de energia – e disposição final. 37
Ainda sobre a regulação de resíduos sólidos na
Europa, é pertinente citar:
•

•

 ecisão 2000/532/CE: estipulou um sistema
D
de classificação de resíduos, distinguindo-os
entre perigosos e não perigosos;
Diretivas 2000/76/CE e 1999/31/CE: regularam, respectivamente, a incineração de

Another major regulatory mark was the National
Renewable Action Plan, 35 a reference basis for
the European Union Member-States to meet the
reduction target of GHGs emissions for 2020.
Concerning solid waste, the European Union
plays a major role on a legislation basis, considering that it has defined several laws and
directives intended to regulate and provide a
legal framework to manage this type of waste. 36
The Solid Waste Framework Directive (2008/98/
CE) is the key pillar of the regulatory goal, considering that it specified the main solid waste
definitions and addressed crucial topics for
drafting new laws concerning the final disposal
of such waste for each member-country. The
directive developed a solid waste hierarchy as
well, dividing it into five stages: prevention,
preparation for reuse, recycling, other types
of recovery – energy recovery, for instance –
and final disposal. 37
Still regarding the solid waste regulation in
Europe, it is worth mentioning:
•

Decision 2000/532/CE: sets up a waste
classification system, ranking it as hazardous
and non-hazardous;

•

 irectives 2000/76/CE and 1999/31/CE:
D
regulate respectively the waste incineration
and the sanitary landfills. 38

resíduos e os aterros sanitários. 38

35 Livre tradução para National Renewable Action Plan,

35 National Renewable Action Plan, highlighted by Coelho,

destacado por Coelho, S. T., 2018.

S. T., 2018.

36 Disponivel em: <http://ec.europa.eu/environment/waste/

36 Available at: <http://ec.europa.eu/environment/waste/

legislation/index.htm>. Acesso em: 11/12/2018.

legislation/index.htm>. Acessed on: 11/12/2018.

37 Disponivel em: <http://ec.europa.eu/environment/waste/

37 Available at: <http://ec.europa.eu/environment/waste/

legislation/a.htm>. Acesso em: 11/12/2018.

legislation/a.htm>. Accessed on: Dec.11/2018.

38 Disponivel em: <http://ec.europa.eu/environment/waste/

38 Available at: <http://ec.europa.eu/environment/waste/

legislation/b.htm>. Acesso em: 11/12/2018.

legislation/b.htm>. Accessed on: Dec.11/2018.
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Em relação à água e ao esgoto, a União Europeia

As to water and sewage, the European Union has

também possui um arcabouço jurídico de refe-

a reference legal framework as well. Directive

rência. A Diretiva 2000/60/CE definiu a atuação

2000/60/CE defined the actions to be adopted

quanto à política da água e a Diretiva 91/271/

regarding water policy, and Directive 91/271/

EEC 39 regulou a coleta, o tratamento e a dispo-

EEC 39 regulated the water and sewage collec-

sição de água e esgoto, tendo como objetivo

tion, treatment and disposal, with the ultimate

final a proteção do meio ambiente.

goal of protecting the environment.

Neste cenário regulatório, os Estados-membros

In this regulatory scenario, the European Mem-

europeus desenvolveram políticas públicas e me-

ber-States developed public policies and internal

canismos de incentivos internos para a transição

incentive mechanisms for the energy transition,

energética, que levaram à liderança global da

which led the European Union to a global lead-

União Europeia em produção de biogás.

ership in biogas production.

Segundo a World Bioenergy Association (WBA),

According to the World Bioenergy Association

foram gerados 61 bilhões de metros cúbicos (m3)

(WBA), 61 billion cubic meters (m3) of biogas

de biogás no mundo em 2016, tendo a Europa

were generated all over the world in 2016, 54%

participado da geração de 54% desse total,

of which were generated in Europe, followed by

seguida pela Ásia, com 30%, e pelas Américas,

30% in Asia and 14% in the Americas (Graph 3).

com 14% (Gráfico 3).

GRÁFICO 3 | GRAPH 3

PRODUÇÃO DE BIOGÁS ENTRE CONTINENTES (2016)
BIOGAS PRODUCTION OVER THE CONTINENTS (2016)

Fonte | Source: WBA, 2018
Adaptação gráfica | Graphic adaptation: FGV Projetos

39 Disponivel em: <http://ec.europa.eu/environment/water/

39 Available at: <http://ec.europa.eu/environment/water/

water-urbanwaste/index_en.html>. Acesso em: 11/12/2018.

water-urbanwaste/index_en.html>. Accessed on: Dec.11/2018.

BIOGÁS: INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE PARA O SANEAMENTO BÁSICO
BIOGAS: INNOVATION AND SUSTAINABILITY FOR WASTE AND WASTEWATER

A PRODUÇÃO DE BIOGÁS NA EUROPA

BIOGAS PRODUCTION IN EUROPE

O mercado europeu tem três países líderes na pro-

The European market has three leading countries

dução de biogás, medida por Toneladas de Óleo

in biogas production, measured by Tonnes of

Equivalente (TOE), como indicado na Tabela 1.

Oil Equivalent (TOE), as shown in Table 1.

TABELA 1 | TABLE 1

RANKING DE PAÍSES PRODUTORES DE BIOGÁS (2016)
RANKING OF BIOGAS PRODUCING COUNTRIES (2016)
RANKING
RANKING

PAÍS
COUNTRY

PRODUÇÃO PRIMÁRIA (TOE)
PRIMARY PRODUCTION (TOE)

1

ALEMANHA
GERMANY

8.095,0

2

REINO UNIDO
UNITED KINGDOM

2.600,9

3

ITÁLIA
ITALY

1.875,1

Fonte | Source: Eurostat
Adaptação gráfica | Graphic adaptation: FGV Projetos
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A produção primária de biogás dos 28 países da

The biogas primary production of the 28 European

União Europeia pode ser verificada no Mapa 1.

Union countries can be seen in Map 1.

MAPA 1 | MAP 1

PRODUÇÃO PRIMÁRIA DE BIOGÁS NA

BIOGAS PRIMARY PRODUCTION IN THE

UNIÃO EUROPEIA – TOE (2016) 40

EUROPEAN UNION – TOE (2016) 40

Fonte | Source: Eurostat
Adaptação gráfica | Graphic adaptation: FGV Projetos

40 Produção primária de biogás na União Europeia – TOE

40 Biogas primary production in the European Union – TOE

– Ranqueamento em 2016: 1) Alemanha - 8.095,0; 2) Reino

–2016 Ranking: 1) Germany – 8,095.0; 2) United Kingdom

Unido - 2.600,9; 3) Itália - 1.875,1; 4) França - 760,1; 5) Repúbli-

– 2,600.9; 3) Italy – 1,875.1; 4) France – 760.1; 5) Czech

ca Checa - 601,0; 6) Países Baixos - 318,6; 7) Áustria - 313,1;

Republic – 601.0; 6) Netherlands – 318.6; 7) Austria – 313.1;

8) Polônia - 261,1; 9) Espanha - 245,2; 10) Bélgica - 226,8; 11)

8) Poland – 261.1; 9) Spain – 245,2; 10) Belgium – 226.8; 11)

Dinamarca - 218,4; 12) Suécia - 173,5; 13) Eslováquia - 151,8;

Denmark – 218.4; 12) Sweden – 173.5; 13) Slovakia – 151.8;

14) Finlândia - 112,1; 15) Grécia - 101,7; 16) Letônia - 89,9; 17)

14) Finland – 112.1; 15) Greece – 101.7; 16) Latvia – 89.9; 17)

Hungria - 88,6; 18) Portugal - 80,3; 19) Bulgária - 60,0; 20)

Hungary – 88.6; 18) Portugal – 80.3; 19) Bulgaria – 60.0; 20)

Irlanda - 56,3; 21) Croácia - 46,6; 22) Lituânia - 32,0; 23) Es-

Ireland – 56.3; 21) Croatia – 46.6; 22) Lithuania – 32.0; 23)

lovênia - 30,2; 24) Luxemburgo - 19,9; 25) Romania - 17,7; 26)

Slovenia – 30.2; 24) Luxembourg – 19.9; 25) Romania – 17.7;

Chipre - 11,8; 27) Estônia - 10,7; 28) Malta -1,9.

26) Cyprus - 11,8; 27) Estonia – 10.7; 28) Malta -1,9.
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Na Europa, é ampla a difusão da conversão

There is a broad dissemination of the biochemical

bioquímica para a obtenção de biogás, sobretudo

conversion to obtain biogas in Europe, especially

por meio do processo de digestão anaeróbica. 41

through the anaerobic digestion process. 41 On

Em contrapartida, a geração de biogás a partir

the other hand, the generation of biogas from

de aterro sanitário, 42 esgotamento sanitário 43 e

sanitary landfill, 42 sanitary sewage 43 and ther-

processo térmico44 ocorre em menor intensidade,

mal process 44 is found to a lesser extent, the

sendo a conversão termoquímica aquela com

thermochemical conversion occurring in the

menor presença (processo térmico).

smallest proportion (thermal process).

Ainda no tocante à rota bioquímica, observa-se

Also with regard to the biochemical route, there

uma complementaridade tecnológica em que

is a technological complementarity in which

diversas formas de geração de biogás convivem

several ways of biogas generation coexist –

entre si – biodigestores, aterros sanitários e

biodigesters, sanitary landfills and sanitary

esgotamento sanitário – e se desenvolvem de-

sewage system – and are developed depending

pendendo do avanço regulatório e tecnológico

on each country’s regulatory and technological

de cada país.

breakthrough.

Entre os insumos usados para a produção do

The major inputs used for the production of

biogás europeu, destacam-se aqueles oriundos

European biogas are those stemming from the

da indústria agroalimentar, tendo menor utilização

agro-food industry, and the least used inputs are

resíduos sólidos e de esgotamento sanitário.

the solid waste and the sanitary sewage waste.

41 Digestão anaeóbica: outros biogases da digestão anaeró-

41 Anaerobic digestion: other anaerobic digestion biogases,

bica como, por exemplo, biogases produzidos a partir da

including biogases produced from anaerobic fermentation

fermentação anaeróbica de rejeitos animais e de resíduos em

of animal waste and slaughterhouses, breweries and other

matadouros, cervejarias e outras indústrias agroalimentares.

agro-food industries .

42 Aterro sanitário: o gás de aterro é formado pela digestão

42 Sanitary landfill: the landfill gas if formed by the anaerobic

anaeróbica dos resíduos do aterro.

digestion of the landfill waste.

43 Esgotamento sanitário: o biogás de esgoto é produzido a

43 Sanitary sewage: the sewage biogas is produced from

partir da fermentação anaeróbica do lodo de esgoto.

the anaerobic fermentation of the sewage sludge.

44 Processo térmico: biogases produzidos a partir de processos

44 Thermal process: biogases produced from biomass ther-

térmicos (por gaseificação ou pirólise) de biomassa. Definições

mal processes (through gasification or pyrolysis). Definitions

dadas pelo Eurostat, na seção de conceitos e definições.

given by Eurostat, in the concepts and definitions section.

45

46

GRÁFICO 4 | GRAPH 4

PORCENTAGEM DE PROCESSOS DE PRODUÇÃO DE BIOGÁS NOS PAÍSES DA UNIÃO
EUROPEIA (2016)
PERCENTAGE OF BIOGAS PRODUCTION PROCESSES IN EUROPEAN UNION COUNTRIES
(2016)

Fonte | Source: Eurostat
Adaptação gráfica | Graphic adaptation: FGV Projetos
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OS PRINCIPAIS MERCADOS

MAJOR EUROPEAN

EUROPEUS DE BIOGÁS

BIOGAS MARKETS

Dentre os países inseridos nos processos de pro-

Germany, Italy and Portugal 45 stand out among

dução do biogás na União Europeia, destacam-se

the European Union countries inserted in the

Alemanha, Itália e Portugal,45 principalmente os

biogas production processes, in particular the

dois primeiros, que se sobressaem como lideran-

first two ones, which play a leading role regard-

ças no tocante à estrutura de mercado, tecnologia

ing market structure, technology and energy

e aproveitamento energético. De acordo com

use. According to the Biogas European Associa-

a Associação Europeia de Biogás, em 2015, a

tion, in 2015 Germany had 10,846 and Italy had

Alemanha possuía 10.846 plantas de biogás e

1,555 biogas plants, with the largest number of

a Itália, 1.555, dispondo do maior número de

plants in this energy source in Europe. 46

plantas dessa matriz energética na Europa.46

Germany has developed biogas based on a

A Alemanha desenvolveu o biogás com base em

renewable energy allowance system that led to

um sistema de subsídios para energia renovável,

the development of several renewable sources,

que levou ao crescimento de diversas fontes

in addition to relying on the “Integrated Energy

renováveis, além de contar com o “Programa

and Climate Protection Programme”, 47 which

Integrado de Energia e de Proteção do Clima”,

47

includes guidelines for the country to attain by

que reúne diretrizes para que o país atinja, até

2020 a reduction of GHG emissions by 40%

2020, a redução de emissões de GEE em 40%,

as related to the 1990 values. 48

em relação aos valores de 1990. 48

The biogas market in Italy is considered a

O mercado italiano de biogás é considerado um

successful model to be exported. 49 Among a

modelo de sucesso a ser exportado.49 Entre uma

number of regulatory provisions intended to

série de dispositivos normativos voltados para

boost renewable energies, it should be pointed

45 O enfoque sobre Alemanha, Itália e Portugal tem um

45 The focus on Germany, Italy and Portugal has a para-

caráter paradigmático, tendo em vista experiências já

digmatic character, considering the ongoing experiences

em andamento nesses países, com o intuito de identificar

in these countries, with the purpose of identifying ele-

elementos que auxiliem na concepção e no desenho de

ments to help assist in the concept and design of business

modelos de negócios para o mercado de biogás no Brasil.

models for the biogas market in Brazil. This is a subjective

Trata-se de uma escolha subjetiva, que não tem a intenção

selection, not intended to reduce the importance of suc-

de retirar a importância de experiências bem-sucedidas

cessful biogas experiences in other European countries.

de outros países europeus no setor de biogás, optando-se

It was simply decided not to include them in the scope

apenas por não as inserir no escopo desta publicação.

of this publication.

46 Disponivel em: <http://european-biogas.eu/wp-content/

46 Available at: <http://european-biogas.eu/wp-content/

uploads/2017/01/Graph-1-Number-of-biogas-plants.png>.

uploads/2017/01/Graph-1-Number-of-biogas-plants.png>.

Acesso em: 12/12/2018.

Accessed on: Dec.12/2018.

47 Livre tradução para Integrated Energy and Climate

47 Integrated Energy and Climate Protection Programme

Protection Programme (IEKP, na sigla em alemão).

(IEKP in German).

48 Coelho, S. T., 2018.

48 Coelho, S. T., 2018.

49 Dale et. al., 2016.

49 Dale et. al., 2016.

47

48

o incentivo às energias renováveis, destaca-se a

out Law no. 244 of 2007 which establishes feed-

lei n° 244, de 2007, segundo a qual são estabe-

in rates 50 and green certificates 51 as economic

lecidos tarifas feed-in

51

mechanisms to enhance the generation of re-

50

e certificados verdes

como mecanismos econômicos de incentivos

newable energy, including biogas. Furthermore,

para a geração de energia renovável, incluindo

the Italian Biogas Consortium 52 points out that

o biogás. Além disso, o Consórcio Italiano de

the sector has been able to develop technical

Biogás 52 aponta que o setor tem conseguido

capacity and implement biogas plants.

desenvolver capacidade técnica e implementar
plantas de biogás.

Portugal is a good example in the European
biogas market as well. Although it is ranked 18

Portugal também é referência no mercado eu-

among the 28 countries taken into account in

ropeu de biogás. Embora ocupe a 18ª posição,

the biogas primary production, it is considered

entre os 28 países considerados na produção

a case of success in the management of solid

primária de biogás, é apontado como um caso

waste and sanitary sewage, and in the use of

de sucesso na gestão de resíduos sólidos e

waste to produce energy, being capable of

esgotamento sanitário e no aproveitamento

reversing its poor condition in terms of sewage.

energético de resíduos, tendo sido capaz de
reverter, em um breve intervalo de tempo, sua
precária condição em termos de saneamento.

50 As tarifas feed-in são definidas pelos governos como o

50 The feed-in rates are defined by governments as the

preço que as concessionárias de distribuição devem pagar

price to be paid by the distribution utilities for each kWh

para cada kWh produzido por tecnologia baseada em fontes

produced by a technology based on renewable sources,

renováveis, e que é entregue para a rede. Ackermann et al.

and is deliverd to the network. Ackermann et al. 2001. In:

2001. In: Cervantes Rodríguez, 2002.

Cervantes Rodríguez, 2002.

51 Os Certificados Verdes (CV) são uma forma de incentivo

51 Green Certificates are a form of economic promotion

econômico para a geração de energias renováveis. Esses

for the generation of renewable energy. These papers

papeis são emitidos pela Gestore dei Servizi Energetici

are issued by Gestore dei Servizi Energetici S.p.A (GSE).

S.p.A (GSE). Entretanto, cabe destacar que, a partir de 2016,

However, it should be pointed out that as of 2016, as

conforme previsto pelo decreto de 6 de julho de 2012, o

provided in decree of July 6, 2012, the Green Certificate

mecanismo de Certificados Verdes foi substituído por uma

mechanism was replaced by a new form of incentive. The

nova forma de incentivo. Os empreededores que já tinham o

entrepreneurs who were already entitled to the GC maintain

direito ao CV mantêm o benefício pelo restante do período

the benefit for the remaining of the incentive period, but

incentivado, mas de uma forma diferente. De fato, o novo me-

in a different way. In fact, the new mechanism ensures the

canismo garante o pagamento de uma tarifa sobre a produção

payment of a rate on the net energy production, which is

líquida de energia, que é adicional às receitas decorrentes

additional to revenues arising from energy appreciation,

da valorização energia, segundo dados da GSE, de 2018.

according to GSE data from 2018.

52 O Consórcio Italiano de Biogás é instituição chave para o

52 The Italian Biogas Consortium is a key institution for

biogás do país, tendo ênfase no setor do agronegócio. Para

biogas in the country, focusing on the agri-business sector.

mais informações, acessar o site <www.consorziobiogas.it>.

For further information, go to <www.consorziobiogas.it>.
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Enquanto em 1996 existiam 341 lixões 53 em

While in 1996 there were 341 dumpsites in

Portugal, em 2011, o país contava com 37 aterros

Portugal, 53 in 2011 the country had 37 sanitary

O fator que mais

landfills and no dumps. 54 The key factor for

contribuiu para essa evolução foram as mu-

this progress were the regulatory and strategic

danças regulatórias e de planejamento estra-

planning changes 55 that promoted a fast, suc-

tégico,55 que possibilitaram o avanço rápido e

cessful development vis-à-vis the management,

bem-sucedido do setor em termos de gestão,

regulation and technology in that area.

sanitários e nenhum lixão.

54

regulação e tecnologia.
Based on the analysis provided in this chapter,
Tendo como base a análise realizada neste

we can rank qualitatively the biogas markets

capítulo, é possível ranquear de forma qualitativa

in Germany, Italy and Portugal. Using the dif-

os mercados de biogás da Alemanha, Itália e

fusion of innovation approach - technology

Portugal. Usando a abordagem de difusão de

development stricto sensu and the business

inovações – avanços na tecnologia strictu sensu

ecosystem 56 - the markets are characterized as:

e o ecossistema de negócio 56 –, os mercados
são caracterizados como:

53 O lixão como unidade de processamento do lixo é uma

53 The dumpsite as a waste processing unit is an inadequate

forma inadequada de disposição final de resíduos sólidos,

form of final disposal of solid waste, which is characterized

que se caracteriza pela simples descarga do lixo sobre o

by the simple discharge of garbage on the soil, without

solo, sem medidas de proteção ao meio ambiente ou à saúde

measures of protection to the environment or to public

pública. É o mesmo que descarga de resíduos a céu aberto.

health. It is the same as open-air waste dump. Another

Outra unidade processamento do lixo é o aterro sanitário,

waste processing unit is the landfill, whose solid waste

cuja técnica de disposição de resíduos sólidos no solo é feita

disposal technique in the soil is done without causing

sem causar danos ou riscos à saúde pública e à segurança,

harm or risk to public health and safety, minimizing envi-

minimizando os impactos ambientais. Disponível em: <http://

ronmental impacts. Available at: <http://www.rc.unesp.

www.rc.unesp.br/igce/aplicada/ead/residuos/res12.html>.

br/igce/aplicada/ead/residuos/res12.html>.

54 Painel ”Geração de Energia a partir de Lodo e Biomassa,

54 Panel "Power Generation from Sludge and Biomass,

Experiências de Portugal na Geração de Energia a partir de

Portugal Experiences in Energy Generation from Waste"

Resíduos”, proferido pelo professor coordenador do Instituto

pronounced by the professor-coordinator of Polytechnic

Politécnico de Viana do Castelo Vice-Presidente da APESB,

Institute of Viana do Castelo and Vice-President of APESB,

Mário Russo, durante o XV Simpósio Luso-Brasileiro de

Mário Russo, during the XV Portuguese-Brazilian Sympo-

Engenharia Sanitária e Ambiental, em 2012.

sium on Sanitary and Environmental Engineering, in 2012.

55 A exemplo do Plano Estratégico dos Resíduos Sólidos

55 Like the Strategic Plan for Urban Solid Waste (Persu),

Urbanos (Persu), de 1997, e as suas subsequentes edições.

1997, and its subsequent editions.

56 Processos de difusão de inovações – cruciais para a

56 Innovation Diffusion Processes – crucial for competi-

competitividade e o desenvolvimento – que acontecem

tiveness and development – which happen within business

dentro dos ecossistemas de negócios. No entanto, o ritmo

ecosystems. However, the pace in which innovations are

no qual as inovações se difundem depende dos avanços da

diffused depends on new technology advances stricto

nova tecnologia stricto sensu, do ecossistema de negócio

sensu, the business ecosystem associated to that, and

associado a esta e da “competição” entre os ecossistemas

the "competition" between the business ecosystems

de negócios da nova tecnologia com a antiga (Adner, R.;

of the new technology and the older one (Adner, R.;

Kapoor, R., 2016).

Kapoor, R., 2016).

49

50

•

M
 aduro: alto nível de avanço tecnológico e

•

ecossistema de negócio evoluído e estável;
•

ment and advanced and stable business
ecosystem;

M
 oderado: nível médio de avanço tecnológico e ecossistema de negócio evoluído

•

business ecosystem;

I ncipiente: baixo nível de avanço tecnológico e ecossistema de negócio não evoluído
e instável.

M oderate: average level of technology
development and advanced and stable

e estável;
•

Mature: high level of technology develop-

•

Incipient: low level of technology development and non advanced and unstable
business ecosystem;

FIGURA 10 | FIGURE 10

RANKING DE MATURIDADE DOS MERCADOS – ALEMANHA, ITÁLIA E PORTUGAL
MARKET MATURITY RANKING – GERMANY, ITALY AND PORTUGAL

Adaptação gráfica | Graphic adaptation: FGV Projetos
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No ranking, Portugal enquadra-se como mercado

According to this ranking, Portugal is a moder-

moderado e Alemanha e Itália, como mercado

ate market and Germany and Italy are mature

maduro. Considerando-se o desenvolvimento

markets. Considering the development of the

da indústria emergente de biogás no Brasil, os

emerging biogas industry in Brazil, these three

três países possuem elementos importantes para

countries have significant elements to improve

o fortalecimento do mercado brasileiro, tendo

the Brazilian market, with the prospect of en-

como perspectiva o aumento das capacidades

hancing the domestic capacity in that area and

internas no setor e a transferência e absorção

the transfer and absorption of technology.

de tecnologia.
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A EXPERIÊNCIA DO BIOGÁS NO BRASIL
THE BIOGAS EXPERIENCE IN BRAZIL

O CENÁRIO DAS POLÍTICAS

THE BRAZILIAN PUBLIC

PÚBLICAS BRASILEIRAS

POLICIES SCENARIO

No Brasil não existem políticas específicas

According to the National Environmental Sani-

relacionadas ao biogás, segundo a Secretaria

tation Department (SNSA), there are no specific

Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA).

57

policies related to biogas established in Brazil. 57

Assim, no que tange à regulação e à elaboração

Consequently, with regard to the regulation and

de programas públicos referentes ao biogás, o

the preparation of public programs related to

país não dispõe de uma estrutura integrada, mas

biogas, Brazil has no integrated structure, but

de iniciativas heterogêneas vindas de diversos

rather heterogeneous initiatives coming from

setores 58 (Figura 11).

different sectors 58 (Figure 11).

57 A SNSA era vinculada ao Ministério das Cidades, pasta

57 SNSA was linked to the Ministry of Cities, which lost

que, a partir de 2019, perdeu o status de ministério, tendo

its status of Ministry from 2019 onwards, owing to its

sido anexada ao Ministério do Desenvolvimento Regional.

annexation to the Ministry of Regional Development.

58 Vale ressaltar que existe um conjunto de leis e programas

58 It should be noted that a set of laws and state programs

estaduais sobre o biogás e biometano que não são objeto

on biogas and biomethane are not in the scope of this anal-

desta análise. A ABiogas (2018) ressalta os seguintes pro-

ysis. ABiogas (2018) encompasses the following programs

gramas e leis: Programa Paulista de Biogás, em São Paulo,

and laws: Paulista Biogas Program in São Paulo, 2012; State

de 2012; Política Estadual de Gás Natural Renovável, no Rio

Policy of Renewable Natural Gas in Rio de Janeiro, 2012;

de Janeiro, de 2012; Programa Paulista de Biogás, de 2013;

Paulista Biogas Program, 2013; Change in the Tax Code of

alteração do Código Tributário em Minas Gerais, em 2013; 5)

Minas Gerais State, in 2013; 5) ICMS Agreement No 112, in São

Convênio ICMS nº 112, em São Paulo/Mato Grosso do Sul, de

Paulo/Mato Grosso do Sul, 2013; Cepe Energia Approval of

2013; Aprovação na Cepe Energia do mínimo obrigatório de

the mandatory minimum biomethane in São Paulo, in 2018;

biometano em São Paulo, em 2018; Marco Legal do Biogás

Legal Framework of Biogas in Santa Catarina (SC-Biogas),

em Santa Catarina (SC-Biogás), aprovado em 2018; Marco

approved in 2018; Legal Framework of Biogas in Paraná,

Legal do Biogás no Paraná, também aprovado em 2018.

also approved in 2018.
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EVOLUÇÃO DOS MARCOS REGULATÓRIOS E INCENTIVOS DO BRASIL SOBRE ENERGIA
RENOVÁVEL E SUSTENTABILIDADE
EVOLUTION OF BRAZILIAN REGULATORY FRAMEWORK AND INCENTIVES ON
RENEWABLE ENERGY AND SUSTAINABILITY

Adaptação gráfica | Graphic adaptation: FGV Projetos

Após um período de mais de duas décadas de

After a period of more than two decades of

discussões, iniciado em 1991, acerca da formu-

discussions, initiated in 1991, concerning the

lação de políticas públicas que englobassem as

formulation of public policies encompassing

questões de saneamento, saúde e meio ambiente,

sanitation, health and the environment issues,

o Brasil promulgou duas leis que supriram essa

Brazil enacted two laws suppressing this regulatory

lacuna regulatória: a lei n° 11.455, de 2007, que

gap: Law no. 11,455 of 2007, on basic sanitation,
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delibera sobre saneamento básico, e a lei n°

and Law no. 12,305 of 2010, concerning sol-

12.305, de 2010, referente aos resíduos sólidos.

id waste. 59 This legal framework allowed the

59

Este arcabouço legal permitiu o desenvolvimento

development of service provision in a more

da prestação de serviço de forma mais eficiente

efficient and effective way, as well as the en-

e eficaz, bem como o aproveitamento energético.

ergy exploitation.

Outro passo importante ocorreu em 2013, com

Another important step was taken in 2013, with

o Plano Nacional de Saneamento Básico – ins-

the implementation of the Basic Sanitation

trumento de planejamento integrado relativo ao

National Plan – an integrated planning instru-

abastecimento de água potável, esgotamento

ment for the supply of drinking water, sanitary

sanitário, manejo de resíduos sólidos e drenagem

sewage, solid waste management and drainage

das águas pluviais urbanas.

of urban rainwater.

Também merecem destaque o projeto ProteGEEr,

An additional initiative that is worth mentioning

de cooperação técnica entre Brasil e Alemanha,

is the ProteGEEr project, of technical cooper-

criado em 2017 para promover a gestão sustentá-

ation between Brazil and Germany, created in

vel e integrada dos resíduos sólidos urbanos em

2017 to promote the sustainable and integrated

conjunto com as políticas de proteção do clima,

management of urban solid waste in conjunction

e o programa Avançar Cidades – Saneamento,

with climate protection policies, aside from the

lançado em 2018, com o objetivo de melhorar

Avançar Cidades – Sanitation program, launched

o saneamento básico do país por meio de um

in 2018, aiming at the improvement of basic

processo de seleção pública de empreendimentos

sanitation throughout the country by way of a

com vistas à contratação de operações de

process of public selection of undertakings with

crédito para financiar ações de saneamento

a view to hiring credit operations to finance

básico ao setor público. 60

basic sanitation actions in the public sector. 60

Em resposta às trajetórias globais na área de

In response to global concerns in the environ-

meio ambiente, o país também procurou avançar

ment area, Brazil also sought to advance in terms

em termos de política ambiental. Em 2009, hou-

of environment policy. In 2009, Law no. 12,187

ve a promulgação da lei n° 12.187, que instituiu

was enacted, setting up the National Policy

a Política Nacional sobre Mudança do Clima.

on Climate Change. Subsequently, in line with

Posteriormente, em função da 21ª Conferência

the 21st Conference of the Parties to the Unit-

das Partes da Convenção-Quadro das Nações

ed Nations Framework Convention on Climate

Unidas sobre Mudança do Clima, foi estabelecida

Change, the Nationally Determined Contribution

59 FGV, 2015.

59 FGV, 2015.

60 Para mais informações, acessar: <http://www.cidades.

60 For more information, visit: <http://www.cidades.gov.br/

gov.br/regras-para-acesso-aos-recursos/avancar-ci-

regras-para-acesso-aos-recursos/avancar-cidades/89-sec-

dades/89-secretaria-nacional-de-saneamento/5278-avan-

retaria-nacional-de-saneamento/5278-avancar-cidades-sa-

car-cidades-saneamento>.

neamento>.
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a Contribuição Nacionalmente Determinada

(NDC) 61 was established in Brazil focused on

(em inglês, NDC) 61 do Brasil, no que tange ao

the energy sector.

setor de energia.
In accordance with the target defined in the
Pela meta definida na NDC brasileira, o país

Brazilian NDC, the country must reach a 45%

deve atingir uma participação de 45% no uso

share in the use of renewable energies in the

de energias renováveis na composição da sua

composition of its energy matrix by 2030, which

o que inclui, para

includes, for the electric sector, the increased

o setor elétrico, a expansão do uso de fontes

use of renewable sources (in addition to water

renováveis (além da energia hídrica) na matriz

energy) in the overall energy matrix to a level of

total de energia para um patamar de 28% a 33%

28% to 33% by 2030. 62 This NDC also foresees

matriz energética em 2030,

62

até 2030. A NDC prevê ainda o aumento da par-

an increase in the participation of sustainable

ticipação de bioenergia sustentável na matriz

bioenergy in the Brazilian energy matrix of 18%

energética brasileira para 18% até 2030. 63 Estas

by 2030. 63 These goals encourage the innova-

metas estimulam os esforços de inovação

tive efforts of energy-efficient exploitation

de aproveitamento energético a partir de

from sanitary sewage and solid waste, as a

esgotamento sanitário e de resíduos sólidos,

way to help fight climate change.

os quais contribuem para o combate às mudanças climáticas.

Another significant initiative for the definition

Outro programa significativo para a definição

been the National Plan for Adapting to Climate

de ações em prol do meio ambiente foi o Plano

Change, 64 prepared by the Federal Government

Nacional de Adaptação à Mudança do Clima,

64

along with civil society, the business sector and

elaborado pelo Governo Federal juntamente

the States of the Federation. The purpose of

com a sociedade civil, o setor empresarial e os

this plan is to promote the reduction of na-

estados da federação. Este plano tem como ob-

tional vulnerability to climate change and to

jetivo promover a redução da vulnerabilidade

perform a risk management associated with

of actions in favour of the environment has

this phenomenon.

61 As NDCs são os principais compromissos e contribuições

61 NDCs are the main commitments and contributions

assumidos pelos países que assinaram a Convenção-Quadro

made by the countries that signed the United Nations

das Nações Unidas sobre Mudança do Clima em Paris,

Framework Convention on Climate Change in Paris in

em 2015, com o objetivo de cooperar para a redução das

2015, with the aim of cooperating to reduce greenhouse

emissões de gases de efeito estufa.

gas emissions.

62 BID, 2017.

62 BID, 2017.

63 Contribuição Nacionalmente Determinada para Con-

63 Nationally Determined Contribution to Achievement

secução do Objetivo da Convenção-Quadro das Nações

Objective of the United Nations Framework Convention

Unidas Sobre Mudança do Clima da República Federativa

States on Climate Change of the Federative Republic of the

do Brasil. Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/

Brazil. Available at: <http://www.itamaraty.gov.br/images/

images/ed_desenvsust/BRASIL-iNDC-portugues.pdf>.

ed_desenvsust/BRASIL-iNDC-portugues.pdf>.

64 Disponível em: http://www.mma.gov.br/clima/adapta-

64 Available at: http://www.mma.gov.br/clima/adaptacao/

cao/plano-nacional-de-adaptacao

plano-nacional-de-adaptacao
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nacional à mudança climática e realizar uma

With respect to electricity, Brazil’s institutional

gestão do risco associado a esse fenômeno.

environment has achieved a significant advance
thanks to the introduction of regulations related to

Em relação à energia elétrica, o ambiente ins-

the distributed generation of energy, including: 65

titucional do país teve um progresso considerável com a introdução de regulações ligadas

•

à geração distribuída de energia, tais como: 65
•

Decreto-lei nº 5.163/2004, que definiu a

distributed energy generation;
•

geração distribuída;
•

of energy from distributed generation;
•

da energia proveniente da geração distribuída;
•

N
 ormative Resolution no. 167/2005 which
laid down the conditions for the marketing

R
 esolução Normativa nº 167/2005, que estabeleceu as condições para a comercialização

Decree-law no. 5,163/2004 defining the

N
 ormative Resolution no. 482/2012 instituting the general conditions for access to
distributed micro and mini-generation of

R
 esolução Normativa nº 482/2012, respon-

electricity systems,

sável por instituir as condições gerais para
o acesso da microgeração e minigeração

•

•

Normative Resolution no. nº 687/2015 which

distribuída aos sistemas de distribuição de

improved Resolution no. 482 with a view

energia elétrica;

to reducing barriers to the development of
distributed energy in Brazil.

Resolução Normativa nº 687/2015, que
aprimorou a Resolução nº 482 com vistas

In 2017, the National Biofuel Policy was estab-

à redução de barreiras para o desenvol-

lished by Law no. 13,576 (RenovaBio). According

vimento da geração distribuída no Brasil.

to the first article of this law, it aims to:

Em 2017, foi instituída a Política Nacional de

•

C
 omply with the country’s commitments

Biocombustíveis pela lei n° 13.576 (RenovaBio).

within the scope of the Paris Agreement

De acordo com o primeiro artigo desta lei, seus

under the United Nations Framework Con-

objetivos são:

vention on Climate Change;

•

C
 ontribuir para o atendimento aos com-

•

Contribute to the appropriate energy ef-

promissos do país no âmbito do Acordo de

ficiency and reduction of greenhouse gas

Paris sob a Convenção-Quadro das Nações

emissions in the production, commercializa-

Unidas sobre Mudança do Clima;

tion and use of biofuels, including life cycle
assessment mechanisms;

65 FGV Energia, 2016.

65 FGV Energia, 2016.
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•

Contribuir com a adequada relação de efici-

•

Further the appropriate expansion of the

ência energética e de redução de emissões

production and use of biofuels in the na-

de gases causadores do efeito estufa na

tional energy matrix, with emphasis on fuel

produção, na comercialização e no uso de

supply regularity; and

biocombustíveis, inclusive com mecanismos
de avaliação de ciclo de vida;

•

A
 dd to the prospects of competitive participation of the various biofuels in the national

•

P
 romover a adequada expansão da produ-

fuels market.

ção e do uso de biocombustíveis na matriz
energética nacional, com ênfase na regulari-

Still in 2018, two more regulations set forth sus-

dade do abastecimento de combustíveis; e

tainable parameters for the fuel sector: Decree
No. 9,308, which defined the annual compulsory

•

C
 ontribuir com previsibilidade para a partici-

GHG emission reduction goals for the marketing

pação competitiva dos diversos biocombus-

of fuels, and Resolution No. 5 issued by the Na-

tíveis no mercado nacional de combustíveis.

tional Energy Policy Council, which established
the related compulsory targets.

Ainda em 2018, mais duas regulações fixaram
parâmetros sustentáveis para o setor de combus-

With regard specifically to biogas, the National

tíveis: o Decreto nº 9.308, que definiu as metas

Agency for Petroleum, Natural Gas and Biofuels

compulsórias anuais de redução de emissão de

(ANP) issued, in 2015, Resolution No. 8 concern-

GEEs para a comercialização de combustíveis,

ing the biomethane 66 derived from commercial

e a Resolução nº 5, do Conselho Nacional de

agro-forest/pastoral organic products and waste,

Política Energética, que estabeleceu as metas

intended for vehicular (CNG), residential and

compulsórias relativas.

commercial facilities utilisation. In 2017, Resolution No. 685, also issued by ANP, stipulated

No que diz respeito especificamente ao biogás,

rules for the approval of quality control and

em 2015, a Agência Nacional do Petróleo, Gás

specification of the biomethane originating from

Natural e Biocombustíveis (ANP), por meio da

sanitary landfills and sewage treatment plants

Resolução nº 8, dispôs sobre o biometano66 oriun-

intended for vehicular, residential and commer-

do de produtos e resíduos orgânicos agrossilvo-

cial facilities usage, to be marketed throughout

pastoris e comerciais destinado ao uso veicular

the country.

(GNV) e às instalações residenciais e comerciais.
Em 2017, a Resolução nº 685, também da ANP,

Another relevant action for the development

estipulou regras para a aprovação do controle de

of biogas is the Brazil-Germany Project to

qualidade e especificação do biometano oriundo

Promote Energy Use of Biogas in Brazil - Pro-

de aterros sanitários e de estações de tratamento

biogas, whose purpose is not only to expand

de esgoto destinado ao uso veicular e às insta-

the efficient energy usage of biogas in basic

lações residenciais, industriais e comerciais a ser

sanitation and in agricultural and agro-industrial

comercializado em todo o território nacional.

initiatives, but also to introduce biogas and
biomethane into the national energy matrix

66 O biometano é um biocombustível gasoso obtido a partir

66 Biomethane is a gaseous biofuel obtained from biogas

do processamento do biogás, que é similar ao gás natural.

processing, and is similar to natural gas.
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Outra ação relevante para o desenvolvimento

and contributing, in this way, to reduce green-

do biogás foi o Projeto Brasil-Alemanha de

house gas emissions.

Fomento ao Aproveitamento Energético de
Biogás no Brasil, o Probiogás, que teve o objetivo
não só de ampliar o uso energético eficiente do
biogás em saneamento básico e em iniciativas
agropecuárias e agroindustriais, como também
o de inserir o biogás e o biometano na matriz
energética nacional e, por conseguinte, contribuir
para a redução de emissões de gases indutores
do efeito estufa.

BIOGAS PRODUCTION IN BRAZIL
According to the Brazilian Association of Biogas and Biomethane (ABiogás), in 2018, the
potential of biogas production in Brazil 67 was
estimated at 81,914,700,000 cubic meters per
year, 50.5% of which stemming from the sugarcane sector, 45.6% from agriculture and 3.8%
from the sanitation sector (including urban solid

A PRODUÇÃO DE BIOGÁS NO BRASIL

waste). Data from the National Agency of Electric Energy (Aneel) 68 indicates that the share of

Segundo a Associação Brasileira de Biogás e de

electricity generated from biomass in the Bra-

Biometano (ABiogás), em 2018, o potencial de

zilian energy matrix is 9%, and that this kind of

produção de biogás no Brasil 67 foi estimado em

electricity ranks third, behind fossils (15%) and

81.914,7 milhões de m /ano, sendo 50,5% dessa

hydroelectric plants (61%).

3

produção proveniente do setor sucroenergético,
45,6% do agropecuário e 3,8% do setor de saneamento (incluindo resíduos sólidos urbanos).
Dados da Agência Nacional de Energia Elétrica

67 No que tange à evolução histórica do mercado de biogás,
nas décadas de 1970 e 1980, houve experiências malsucedidas por questões de falta de experiência, dimensionamento
equivocado dos equipamentos, falta de assistência técnica e
emprego de materiais inadequados (SNSA, 2016). Nos anos
1990, houve a retomada de investimentos nesse mercado,
visto que alguns programas regionais obrigaram produtores
de suínos a utilizarem esterqueiras para estabilização dos
dejetos. Assim, os produtores cobriram as esterqueiras com
uma membrana plástica para capturar o biogás gerado.
No entanto, várias experiências não foram bem-sucedidas
devido à alta corrosão dos motores e queimadores pelo gás
sulfídrico, característico do biogás produzido de dejetos de
suínos. Um dos resultados foi que a maioria dos produtores
acabou queimando o gás gerado em flares. Outro momento
de retomada do biogás foi com os Mecanismos de Desenvolvimento Limpo. Assim, nos anos 2000, foram instalados
no país centenas de biodigestores para aplicação no setor
agrícola (suínos). No entanto, com a queda dos valores dos
créditos de carbono, os projetos não conseguiram se manter
de forma satisfatória.

67 With regard to the historical evolution of the biogas market,
several unsuccessful experiences were conducted between
1970 and 1980, due to lack of experience, misdimensioning of
equipment, lack of technical assistance and use of inadequate
material (SNSA, 2016). In the 1990s, the investments were
resumed, since some regional programmes forced swine
producers to use manure storage tanks to stabilize the waste.
The producers covered these tanks with a plastic membrane
to capture the generated biogas. However, several of these
experiments were not successful due to the high corrosion of
the engines and burners caused by the sulphuric gas, derived
from the biogas produced from swine manure. One of the
results was that most producers ended up burning the gas
generated in flares. Another occurrence of biogas resumption
was due to Clean Development Mechanisms. Effectively, in
the years 2000, hundreds of biodigesters were installed in
the country for application in the agricultural sector (swines).
However, owing to the decline in carbon credits values, the
projects could not be sustained satisfactorily.
68 December 2018.

59

60

(Aneel) 68 apontam que a energia elétrica gerada a partir da biomassa contribui na matriz
energética brasileira com uma parcela de 9%,
sendo a terceira fonte de energia, atrás de fósseis (15%) e hidrelétricas (61%).

GRÁFICO 5 | GRAPH 5

MATRIZ ELÉTRICA BRASILEIRA – % DE PARTICIPAÇÃO (2018)
BRAZILIAN ELECTRICITY MATRIX – % SHARE (2018)

Fonte | Source: Aneel
Adaptação gráfica | Graphic adaptation: FGV Projetos

Observando-se especificamente o segmento da

If we focus specifically on the biomass seg-

biomassa (9%) e sua composição, é possível veri-

ment (9%) and its composition, we can see that

ficar que a maior parcela de produção de energia

the largest portion of production of electricity

elétrica gerada é oriunda de resíduos agroindus-

generation comes from agro-industrial resi-

triais (77%), como bagaço de cana-de-açúcar,

dues (77%), including sugarcane bagasse, bio-

biogás-AGR, capim-elefante, casca de arroz, e

gas-AGR, elephant grass, rice husk, and forest

resíduos florestais (22%), como carvão vegetal,

residues (22%), such as coal plants, and blast

gás de alto forno. Já o segmento de resíduos sóli-

furnace gas. The urban solid waste segment,

dos urbanos, que gera biogás a partir de resíduos

which produces biogas from solid waste and

sólidos e esgotamento sanitário, participa com 1%.

sanitary sewage, represents 1%.

68 De dezembro de 2018.
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GRÁFICO 6 | GRAPH 6

COMPOSIÇÃO DA BIOMASSA GERADORA DE ENERGIA ELÉTRICA (2018)
COMPOSITION OF ELECTRICITY-GENERATING BIOMASS (2018)

Fonte | Source: Aneel
Adaptação gráfica | Graphic adaptation: FGV Projetos

Tendo como foco a geração elétrica a partir de

Having as main focus the electricity gener-

biogás (Biogás-AGR, Biogás-RA, Biogás-RU), 69

ation from biogas (Biogás-AGR, Biogás-RA,

destaca-se que a maior parcela de energia elé-

Biogás-RU), 69 the largest share of electricity

trica produzida advém de resíduos sólidos,

production comes from solid waste, followed

seguida de resíduos agroindustriais e animais.

by agro-industrial and animal waste.

Dentro desse panorama, 43% dos empreendi-

In this scenario, 43% of all undertakings that

mentos que geram energia elétrica a partir do

generate energy from biogas use agro-industrial

biogás utilizam, em seus biodigestores (como

and animal origin waste in their biodigesters

lagoa coberta, manta plástica, entre outros),

(including covered pond, plastic sleeve, and

resíduos de origem agroindustrial e animal. No

others). Considering the generation of biogas

que diz respeito à geração de biogás a partir de

from solid waste and sanitary sewage, 38% of all

resíduos sólidos e esgotamento sanitário, 38%

undertakings use anaerobic biodigesters from

dos empreendimentos utilizam biodigestores

sanitary landfill, 16% from sewage treatment

anaeróbicos a partir de aterro sanitário, 16% a

plants and 3% from incineration.

partir de estações de tratamento de esgoto e
3% usam a incineração.

69 Biogás-AGR: biogás de origem agroindustrial; Biogás-RA:

69 Biogas-AGR: agro-industrial origin biogas: Biogas-RA:

biogás de origem de resíduos animais; Biogás-RU: biogás

animal waste origin biogas; Biogas-RU: urban solid waste

de origem de resíduos sólidos urbanos.

origin biogas.

61

62

GRÁFICO 7 | GRAPH 7

COMPOSIÇÃO DA GERAÇÃO DO BIOGÁS (2018)
COMPOSITION OF BIOGAS GENERATION (2018)

Fonte | Source: Aneel
Adaptação gráfica | Graphic adaptation: FGV Projetos

Em termos geográficos, as usinas de biogás

Geographically speaking, the biogas plants are

estão localizadas principalmente nas regiões

located mainly in the South and Southeast

Sul e Sudeste, tendo presença menos expressiva

regions, with a less expressive presence in the

nas regiões Centro-Oeste e Nordeste.

Midwest and Northeast regions.

Especificamente no que concerne ao biometano,

In the particular case of biomethane, the esti-

o potencial de produção estimado no país foi de

mated production potential in the country was

45.315,40 milhões de m3/ano, em 2018, tendo

45,315.40 million m3 per year in 2018. The sug-

os setores sucroenergético e agropecuário uma

ar-energy and agricultural sectors participated

participação de 48% e o setor de saneamento,

with 48% and the sewage sector with 4%. 70

4%.70 Segundo a Empresa de Pesquisa Energética

According to Empresa de Pesquisa Energéti-

(EPE), com o advento, em 2007, da Resolução

ca (EPE), with the introduction of Resolution

nº 685, da ANP, foi possível comercializar, em

no. 685, of ANP in 2007, it became possible

todo o território nacional, biometano proveniente

to commercialize throughout the country the

de aterros sanitários e estações de tratamento

biomethane coming from sanitary landfills

de esgoto para uso veicular e instalações resi-

and sewage treatment plants for vehicular

denciais, industriais e comerciais. Apesar disso,

and residential usage, as well as industries

os movimentos de mercado continuam tímidos

70 ABiogás, 2018.

70 ABiogás, 2018.
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DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DAS USINAS DE BIOGÁS (2018)
GEOGRAPHIC DISTRIBUTION OF BIOGAS PLANTS (2018)

Fonte | Source: EPE
Adaptação gráfica | Graphic adaptation: FGV Projetos

quando comparados ao potencial nacional de

and commerce. Nevertheless, the market activity

produção de biometano. 71

remains feeble when compared to the potential
domestic production of biomethane.71

Ainda sobre o mercado brasileiro de biogás, outro
tópico relevante está relacionado à geração tér-

Still concerning the Brazilian biogas market issue,

mica a partir de biogás, para a qual existem dois

another relevant topic is related to thermal

usos principais, segundo a SNSA.

O primeiro

generation from biogas, which has two main

deles é o aquecimento direto do ambiente ou

uses according to SNSA. 72 The former is the

do próprio biodigestor, pelo qual o biogás pode

direct warming of the environment or of the

71 De acordo com a EPE, em 2018, há os seguintes casos:

71 According to EPE, the following facts took place in

injeção de biometano na rede de distribuição: CTR Santa

2018: injection of biomethane in the distribution network:

Rosa, no município de Seropédica/RJ, e GNR Fortaleza, no

CTR Santa Rosa, in Seropédica/RJ, and GNR Fortaleza, in

munícipio de Caucaia/CE; comercialização do biometano para

Caucaia/CE; commercialization of biomethane for use by

uso veicular pela venda em postos: caso da GNR Dois Arcos,

vehicles, for sale at gas stations: GNR Dois Arcos, in São

no município de São Pedro d’Aldeia/RJ.

Pedro d’Aldeia/RJ.

72 Tendo-se como referência o ano de 2016.

72 Taking 2016 as a reference.

72
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não só ser queimado em caldeiras industriais

biodigester itself, through which biogas might

para a geração de vapor, ou ferver, higienizar,

not only be burnt in industrial boilers to gen-

desidratar e secar produtos industrias e agroin-

erate steam, or boil, sanitize, dehydrate and

dustriais, como também pode aquecer o lodo

dry industrial and agro-industrial goods, but

e os resíduos no processo de biodigestão. Para

can also heat the sludge and waste during the

a SNSA, este uso não é muito desenvolvido no

biodigestion process. According to the SNSA,

Brasil devido ao clima tropical. O segundo uso

this utilization is not significantly developed in

de produção térmica a partir do biogás refere-se

Brazil due to the country’s tropical climate. The

ao condicionamento de ambientes, ou seja, à

second use of thermal production from biogas

geração de frio, a exemplo do ar condicionado. O

is related to environment conditioning, i.e., cold

país possui grande potencial para isso, mas não

generation, like air conditioning. The country is

existem tecnologias que sejam muito difundidas.

potentially capable of producing it, though this
technology is not quite widespread.

Ademais, dentro da cadeia de valor do biogás a
partir de resíduos sólidos e esgotamento sanitário,

Furthermore, within the biogas value chain

há ainda outros produtos finais que podem ser

from solid waste and sanitary sewage, other

gerados, como a produção de biofertilizantes,

final products can be generated, including the

de água de reúso e de gás carbônico para fins

production of biofertilizers, reuse water and car-

industriais. Tais segmentos de mercado, entretan-

bon gas for industrial purposes. These market

to, estão em um estágio de desensenvolvimento

segments, however, are in a very initial stage of

bem inicial.

development.

Do ponto de vista da economia circular, a cadeia

From the circular economy point of view, the

de valor do biogás oriundo de resíduos sólidos

value chain of biogas derived from solid waste

e esgotamento sanitário permite gerar valor

and sanitary sewage allows to generate value

para diversos setores econômicos – mobilidade,

for several economic sectors – mobility, industry,

indústria, residencial, agronegócio –, visto que

residential, agribusiness – since it uses residues

utiliza resíduos que, em outra hipótese, seriam

that otherwise would be disposed of. In this line

descartados. Nesta linha de argumentação, o

of argument, waste will be generated in smaller

resíduo deve ser gerado em menor quantidade

quantities and, when generated, should take

e, quando gerado, deve ser aproveitado nas suas

advantage of its multiple possibilities, including

múltiplas possibilidades, entre elas o aprovei-

energy utilization. In addition, it should be given

tamento energético. Além disso, deve receber

an appropriate final disposal.

uma disposição final adequada.
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Esta nova lógica de utilização dos resíduos con-

This new logic of waste utilization contributes

tribui para que a pressão sobre os ecossistemas

to reduce the pressure on ecosystems and en-

seja menor e para um melhor aproveitamento

sure a better social and economic exploitation.

social e econômico. No Brasil, no entanto, a

In Brazil, however, the route of the circular

trajetória da economia circular, na qual o biogás

economy in which biogas is inserted has not

está inserido, não foi completamente adotada. O

been fully adopted. Biogas is part of this route

biogás se insere nessa trajetória e pode contribuir

and can contribute to bringing economic and

para trazer melhorias econômicas e sustentá-

sustainable improvements. Another relevant

veis. Outro aspecto relevante a ser considerado

aspect to be considered is that the utilization

é que o aproveitamento energético de resíduos

of solid waste and sanitary sewage for energy

sólidos e esgotamento sanitário não afeta outros

purposes does not affect other sectors such as

setores, como o de produção de alimentos ou

food production or forestry (energy cultivation),

florestal (cultivo energético), que têm um grau

which have a higher degree of interdependence

maior de interdependência e “competição” com

and "competition" in relation to the area of

a questão da alimentação humana.

human nutrition.

A agenda de saneamento no Brasil tem como

The primary goal of the sanitation agenda in

cerne principal o acesso ao serviço, sendo a sua

Brazil is the access to the service, and its uni-

universalização essencial para o desenvolvi-

versalization is essential for the development

mento da sociedade. O planejamento efetivo e

of society. Effective planning and efficient man-

uma gestão eficiente, que estejam inseridos em

agement embedded in a favourable regulatory

um arcabouço regulatório favorável e tenham

framework, and whose paradigm is the focus

como paradigmas o foco em resultados e o

on results as well as the use of new technol-

aproveitamento de novas tecnologias, criariam

ogies, would enable to create the conditions

as condições para os avanços na infraestrutura

for advances in the sanitation infrastructure

de saneamento e na qualidade do serviço.

and the quality of service.

Conforme apresentado pelo documento

According to the document "Diagnosis of Water

“Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto”,

and Sewage Services", based on data from the

com base em dados do Sistema Nacional de

National System of Information on Sanitation

Informações sobre Saneamento (SNIS), de 2018,

(SNIS) of 2018, the percentage of population

o percentual de população atendida, no Brasil,

served by the water and sewage system in Brazil

pelo sistema de água e de esgoto foi de 83,3%

in 2016 was 83.3% and 51.9%, respectively.

e 51,9%, respectivamente, em 2016. Desse total,

From this amount, 74.9% is treated sewage.

74,9% é de esgoto tratado. Estes índices mostram

These indexes show how frail the system is

a fragilidade do sistema e o amplo espaço para

and the ample room left for the development

o desenvolvimento de novas soluções.

of new solutions.
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FIGURA 12 | FIGURE 12

CADEIA DE VALOR DO BIOGÁS DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
BIOGAS SOLID WASTE AND SANITARY SEWAGE VALUE CHAIN

Adaptação gráfica | Graphic adaptation: FGV Projetos

Os dados sobre o tratamento de esgoto apontam para uma elevada demanda no que tange
ao desenvolvimento de soluções e de infraestrutura para o próprio tratamento de esgoto.
Nesta linha de argumentação, explorar a relação
água-energia, tendo como base o aproveitamento energético a partir do tratamento de esgoto,
pode criar incentivos para aumentar os níveis
de cobertura de coleta do esgoto no Brasil e
alavancar processos de inovação tecnológica.

Existing data on sewage treatment point to a high
demand regarding the development of solutions
and infrastructures for the sewage treatment itself.
In this line of argument, exploiting the water-energy
relationship based on the energy utilization from
sewage treatment can create incentives to increase
the levels of sewage collection coverage in Brazil
and to leverage technological innovation processes.
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ÍNDICES DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO POR REGIÃO
GEOGRÁFICA E BRASIL – SNIS (2016)
RATE OF WATER AND SEWAGE SERVICES PROVISION BY GEOGRAPHIC REGION AND IN
BRAZIL – SNIS (2016)

ÍNDICE DE ATENDIMENTO COM REDE (%)
RATE OF SERVICE PROVISION THROUGH
NETWORK (%)
REGIÃO
REGION

ÁGUA

COLETA DE ESGOTO

WATER

SEWAGE COLLECTION

ÍNDICE DE TRATAMENTO DE
ESGOTOS (%)
SEWAGE TREATMENT RATIO (%)
ESGOTO
GERADO

ESGOTO
COLETADO

SEWAGE
PRODUCED

SEWAGE
COLLECTED

TOTAL

URBANO

TOTAL

URBANO

TOTAL

TOTAL

TOTAL

URBAN

TOTAL

URBAN

TOTAL

TOTAL

NORTE
NORTH

55,4

67,7

10,5

13,4

18,3

81,0

NORDESTE
NORTHEAST

73,6

89,3

26,8

34,7

36,2

79,7

SUDESTE
SOUTHEAST

91,2

96,1

78,6

83,2

48,8

69,0

SUL
SOUTH

89,4

98,4

42,5

49,0

43,9

92,9

CENTRO-OESTE
MIDWEST

89,7

97,7

51,5

56,7

52,6

92,1

BRASIL
BRAZIL

83,3

93,0

51,9

59,7

44,9

74,9

Em termos de tratamento e disposição final de

In terms of treatment and final disposal of solid

resíduos sólidos, o país pode ser considerado

waste, Brazil may be considered behind many

atrasado em relação a outros no mundo, na

other nations in the world, insofar as most of

medida em que a maior parte dos materiais não

the materials are untreated and sent directly to

recebe tratamento, sendo enviada diretamente

landfills and other places of final waste disposal.

Fonte | Source: SNIS, 2018a
Nota | Note: Percentuais relativos aos municípios brasileiros cujos prestadores de serviços eram participantes do SNIS, em 2016.
Percentages corresponding to the Brazilian municipalities whose service providers were participating in
the SNIS in 2016.

67

68

para aterros sanitários e outros locais de destino

The South and Southeast regions concentrate

final de resíduos.

sanitary landfills designed to receive solid waste,
while the North and Northeast regions have

As regiões Sul e Sudeste concentram os aterros

mainly controlled landfills and dumpsites.

sanitários destinados ao recebimento de resíduos sólidos, enquanto Norte e Nordeste dispõem

Waste collection is crucial for obtaining the or-

de um número maior de aterros controlados e

ganic portion of the waste that can be used for

de lixões.

energy purposes. According to SNIS, 73 of every
ten kilos of waste available for collection, only

A coleta seletiva é uma prática crucial para a

400 grams are collected on a selective basis,

obtenção da parte orgânica dos resíduos que po-

which evidences that the selective collection

dem ser aproveitados energeticamente. Segundo

practice is poorly developed at national level.

dados do SNIS, 73 no Brasil, a cada dez quilos de
resíduos disponibilizados para a coleta, apenas

Facing this scenario, it might be said that the

400 gramas são coletados de forma seletiva,

country is characterized by a weak condition

demonstrando que a prática da coleta seletiva

regarding adequate solid waste disposal and

é pouco desenvolvida nacionalmente.

collection. The solution to face the challenge
to reverse this situation requires a cultural and

Diante desse panorama, pode-se afirmar que

practical change, in which the waste is perceived

o país se caracteriza por uma fragilidade na

and treated as inputs from other production

disposição adequada dos resíduos sólidos e na

processes, including energy generation (biogas).

coleta. Uma forma de lidar com o desafio para a

This is an efficient way of supporting the value

reversão desse quadro passa por uma mudança

chain of the solid waste sector at large.

de ordem cultural e prática, na qual os resíduos
sólidos são percebidos e tratados como insu-

Brazil has unexplored markets in the solid waste

mos de outros processos produtivos, como o

and sewage treatment areas, which could be

aproveitamento energético (biogás). Este é um

boosted with actions to improve the quality of

modo eficiente de estimular a cadeia de valor

service provision.

do setor de resíduos sólidos como um todo.
O Brasil tem mercados inexplorados tanto de
resíduos sólidos como de tratamento de esgoto,
que poderiam ser potencializados por ações de
melhoria da qualidade dos serviços oferecidos.

73 SNIS, 2018b.

73 SNIS, 2018b.
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MAPA 3 | MAP 3

REPRESENTAÇÃO ESPACIAL DO TIPO DE UNIDADE DE DISPOSIÇÃO NO SOLO – SNIS (2016)
SPATIAL REPRESENTATION OF GROUND DISPOSAL UNIT TYPES - SNIS (2016)

Aterro controlado | Controlled landfill
Aterro sanitário | Landfill
Lixão | Dumping ground
Sem informação | No information

Fonte | Source: SNIS, 2018b
Nota | Note: Com base nos municípios brasileiros participantes do SNIS, em 2016.
Based on Brazilian Municipalities participating in SNIS in 2016
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A MATURIDADE DO MERCADO

MATURITY OF THE BRAZILIAN

DE BIOGÁS BRASILEIRO

BIOGAS MARKET

A partir do arcabouço de políticas públicas exis-

From the framework of existing public policies and

tentes e do balanço da produção nacional de

from the balance of domestic biogas production,

biogás, é possível apontar o nível de maturidade

it is possible to establish the degree of maturity

do mercado de biogás brasileiro. Dentro de uma

of the Brazilian biogas market. Under the value

lógica de cadeia de valor e de difusão de inova-

chain and dissemination of innovations viewpoint,

ções, os insumos de resíduos sólidos e esgota-

the solid waste and sanitary sewage inputs are

mento sanitários estão em estágio “incipiente”

in an ‘incipient” and “moderate” stage, because

e “moderado”, pois, embora haja a regulação, há

in spite of the regulation, there are degrees of

graus de ineficácia do mercado – de caráter social

market inefficiencies – of social and economic

e econômico – que fazem com que os avanços no

nature - causing the developments in that area

setor sejam demorados. Vale enfatizar, no entanto,

to take place at a slow pace. However, the coun-

o grande potencial do país para o aproveitamento

try’s strong potential to use this type of waste for

desses resíduos para fins energéticos.

energy purposes should be emphasized.

FIGURA 13 | FIGURE 13

NÍVEL DE MATURIDADE DOS INSUMOS PARA GERAÇÃO DE BIOGÁS
MATURITY LEVEL OF BIOGAS GENERATION INPUTS

Adaptação gráfica | Graphic adaptation: FGV Projetos
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No que tange ao processamento, isto é, às ti-

From the processing standpoint, i.e., the types

pologias de tecnologias usadas para a geração

of technology used to generate biogas, we can

de biogás, verifica-se que o aproveitamento

see that the use of waste to produce energy

energético dos resíduos ocorre, principalmente,

takes place mainly in sanitary landfills (mature

a partir de aterros sanitários (mercado maduro),

market), followed by sewage treatment plants

seguido por estações de tratamento de esgoto

(moderate market) and lastly by biodigesters

(mercado moderado) e finalmente por biodi-

(incipient market).

gestores (mercado inicipiente).

FIGURA 14 | FIGURE 14

NÍVEL DE MATURIDADE DO PROCESSAMENTO PARA GERAÇÃO DE BIOGÁS
MATURITY LEVEL OF BIOGAS GENERATION PROCESSING

Adaptação gráfica | Graphic adaptation: FGV Projetos

Em relação às “saídas”, referentes ao destino final

Concerning the “output” for the final destination

do biogás, observou-se maior avanço na geração

of biogas, a considerable development took

de de energia elétrica (mercado maduro). Na se-

place in the eletric power (mature market). Next

quência, estão os demais usos do biogás, ainda

come the remaining uses of biogas, still in an

em estágio incipiente, com destaque positivo

incipient stage, 74 with a positive performance

para o biometano e biofertilizantes.

of biomethane and biofertilizers.

74 Cabe destacar que não foram avaliados os segmentos

74 . It should be stressed that the market segments related to

de mercado relativos à água de reúso e gás carbônico para

reuse water and carbon gas for industrial purposes have not

uso industrial, pois não são escopo desta publicação.

been assessed, for not being within the scope of this publication.
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FIGURA 15 | FIGURE 15

NÍVEL DE MATURIDADE DAS SAÍDAS PARA A GERAÇÃO DE BIOGÁS
MATURITY LEVEL OF BIOGAS GENERATION OUTPUT

Adaptação gráfica | Graphic adaptation: FGV Projetos

Não obstante, a parcela de geração de energia

Spite of the amount of energy generation coming

elétrica oriunda do aproveitamento energético

from the use of solid waste and sanitary sew-

(biogás) de resíduos sólidos e esgotamento

age energy (biogas), this share is still low in the

sanitário é ainda baixa na matriz elétrica brasi-

Brazilian electricity generation (0,08%),there

leira (0,08%), existindo um grande potencial de

is great market and sustainability potential for

mercado e de sustentabilidade para o biogás a

biogas from such inputs. The energy use is reaf-

partir de tais insumos. Reitera-se o aproveita-

firmed as a circular and sustainable way of using

mento energético como uma forma de uso cir-

the inputs, including the sewage sludge and solid

cular e sustentável de insumos, como lodo do

waste, which would otherwise be inadequately

esgoto e resíduos sólidos, que, alternativamente,

treated and disposed of, contributing to create

teriam um tratamento e uma disposição final

environmental and social pressure.

inadequados, contribuindo para gerar pressões
ambientais e sociais.
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Finalmente, assevera-se que existe um desco-

Finally, a detachment is claimed to exist between

lamento entre os incentivos determinados pela

the incentives determined by the Brazilian

regulação brasileira e os baixos níveis de avanço

regulation and the low performance levels of

do mercado do biogás, sobretudo quanto ao

the biogas market, especially with respect to

segmento de resíduos sólidos e esgotamento

the solid waste and sanitary sewage segment.

sanitário. Apesar de não haver uma política

Although there is no specific public policy fo-

pública específica para o biogás, o que seria

cused on biogas, which would be desirable,

desejável, há um leque de políticas públicas e

there is a broad range of public policies and

programas de diversos setores correlatos que

programs from several related areas dealing

tratam do assunto. Mesmo assim, o mercado de

with the subject. Yet even so, the biogas market

biogás brasileiro não apresenta um desenvolvi-

in Brazil has not presented a satisfactory devel-

mento satisfatório, que seja condizente com o

opment, consistent with its major potential. In

grande potencial que possui.

order to compensate this gap, efforts should be
undertaken in the following items:

Para poder suprir esse gap, seria interessante
empregar esforços nos seguintes itens:
•

I ncentivos: desenho e implementação de

•

I ncentives: design and implementation of
incentives that might bring a positive change
into the market strategies and actions, 75 as

incentivos que possam mudar positivamente

with the finance and tax incentives. Fur-

as estratégias e ações de mercado, 75 como

thermore, it is crucial to promote incentives

é o caso dos incentivos financeiros e tribu-

towards public policies, so that the state

tários. Além disso, é fundamental promover

framework is able to develop, implement

incentivos no que diz respeito às políticas

and inspect policies that enhance the

públicas, de modo que a estrutura estatal

development of biogas market. This includes

seja capaz de elaborar, implantar e fiscalizar

also the introduction of judicialization mea-

políticas que estimulem o desenvolvimento

sures which, on one side, “impel” the players

do mercado de biogás. Neste bojo, introdu-

to solve specific issues and, on the other,

zem-se também ações de judicialização que,

generate high transaction costs for process

por um lado, “forçam” os atores a solucionar
problemas específicos e, por outro, geram
altos custos de transação para a eficiência
de processos e soluções aplicáveis.

efficiency and applicable solutions.

75 Para mais informações, consultar o documento da

75 For further information, please refer to the document

Associação Brasileira do Biogás e do Biometano ABiogás,

of the Brazilian Biogas Association and of the Biomethane

de 2018: “Proposta de Programa Nacional do Biogás e

ABiogás f 2018: “Proposta de Programa Nacional do Biogás

do Biometano”.

e do Biometano”.
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•

Biodigesters and technology: the degree of
anaerobic biodigesters dissemination is still
low in Brazil. With the exception of sanitary
landfills and treatment plants, biodigesters from solid waste and sanitary sewage
during the stage previous to final disposal
are seldom used. Consequently, in order to
attain a satisfactory level of growth in this
market, it is essential to channel resources
towards research and development (R&D),
in workforce training and investments of the
business sector. This position requires the
search for incorporation of new technologies
and knowledge on other more advanced
markets, as well as the incentive to domestic
technology innovation processes;

•

Também devem ser considerados, na reflexão
sobre modelo de negócios, os desafios a serem

Business model: identification of feasible business models under an economic-financial and
technologic perspective. According to SNSA
in 2016 the capital expenditure (Capex)76 and
the operational expenditure (Opex)77 of the
biogas market are at a high level. As per the
SNSA report, the main reasons for high costs
in that area are the investments necessary for
knowledge acquisition, project development
and equipment procurement. Additionally it
is necessary to take into account, in terms of
business model, the challenges to be faced
by revenue generation with the sale of biogas
sub-products, including electricity, Vehicular
Natural Gas (VNG) and thermal power. As a
consequence, the economic-financial feasibili-

superados na geração de receitas a partir da venda

ty of investment in biogas must find its break-

de subprodutos do biogás, entre eles, a eletrici-

even point and face the challenges involved.

•

•

B
 iodigestores e tecnologia: no Brasil, o
nível de difusão da tecnologia de biodigestores anaeróbicos ainda é baixo. À exceção
do uso em aterros sanitários e estações de
tratamento, são pouco utilizados os biodigestores a partir de resíduos sólidos e esgotamento sanitário na fase anterior à da
disposição final. Assim, para que se alcance
um nível satisfatório de crescimento desse
mercado, é imprescindível a aplicação de
recursos em pesquisa e desenvolvimento
(P&D), na capacitação de mão de obra e
em investimentos do setor empresarial.
Esta posição pede que haja uma busca por
absorção de tecnologias e conhecimento
de outros mercados mais avançados, bem
como o estímulo a processos de inovação
tecnológica nacional;
Modelo de negócio: identificação de modelos
de negócio viáveis sob uma perspectiva econômico-financeira e tecnológica. De acordo
com a SNSA, em 2016, o capital expenditure
(Capex)76 e o operational expenditure (Opex)77
do mercado do biogás estão em um patamar
elevado. Segundo o relatório da secretaria, as
principais razões para que o setor tenha custos
elevados são os investimentos necessários para
a aquisição de conhecimento, a elaboração de
projetos e a compra de equipamentos.

dade, o Gás Natural Veicular (GNV) e a energia

76 Capital Expenditure (Capex). Em português, despesas

76 Capital Expenditure (Capex). Capital expenditures or

de capital ou investimento em bens de capital.

investment in capital assets.

77 Operational Expenditure (Opex). Em português, despe-

77 Operational Expenditure (Opex). Operational ex-

sas operacionais. Referem-se aos gastos necessários para
manter a produção e a manutenção de um empreendimento
ou de uma empresa.

penditures. They refer to expenditures necessary for
the maintenance of production and of an undertaking
or a business.
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térmica. Dessa forma, a viabilidade econômico-

STRATEGIC ASSESSMENT

-financeira do investimento em biogás precisa

OF BRAZILIAN BIOGAS

identificar seu ponto de equilíbrio e enfrentar os
desafios existentes.

Based on the characterization of public policies
framework and of the market of biogas produced
from solid waste and sanitary sewage, we can

AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA
DO BIOGÁS BRASILEIRO

point out the following strategic considerations:
•

the “market prototype and learning” stage;

Com base na caracterização do arcabouço de
políticas públicas e do mercado do biogás pro-

T
 he biogas market in Brazil is currently in

•

The growth of the biogas industry requires

duzido a partir de resíduos sólidos e esgota-

a public policy approach, since the sector

mento sanitário, é possível apontar as seguintes

development takes place due to business

considerações estratégicas:

pioneering initiatives;

•

•

O mercado do biogás no Brasil encontra-se,

•

and the few incentives provided to foster the

dizado mercadológico”;

development of the biogas sector (for instance, subsidized financing, tax incentives,

P
 ara o avanço da indústria do biogás falta

technological standards, survey, innovation,

uma abordagem de política pública, uma

etc.) are spread over several sectors (agri-

vez que o desenvolvimento do setor ocorre

culture, forestry, sanitation, etc.);

pelo pioneirismo empresarial;
•

There are no specific incentive mechanisms,

atualmente, na fase de “protótipo e apren-

N
 ão existem mecanismos de incentivos es-

•

biomass generating sectors (agriculture,

pecíficos, e os poucos incentivos existentes

solid waste, sanitation, forestry);

para fomentar o desenvolvimento do setor de biogás (por exemplo, financiamento

Low integration level between the various

•

The Brazilian regulation framework is incom-

subsidiado, incentivos fiscais, padrões tec-

plete, bringing about uncertainties to the de-

nológicos, pesquisa, inovação etc.) estão

velopment of concrete business opportunities;

espalhados em diversos setores (agrícola,
florestal, saneamento etc.);

•

On a short-term basis, presenting a successful
and replicable model of biogas plant could

•

•

B
 aixo nível de integração entre os diversos

be useful to lead a market evolution and to

setores geradores da biomassa (agricultura,

encourage a concrete discussion on public

resíduos sólidos, saneamento e florestal);

policies and market incentives;

O
 arcabouço regulatório brasileiro é incomple-

•

The finance sector has not presented clear

to, gerando incertezas para o desenvolvimen-

incentives to boost this rising industry, con-

to de oportunidades concretas de negócios;

sequently there are no specific financing
lines for biogas;

75

76

•

N
 o curto prazo, pode ser útil mostrar um

•

T
 here are few tax incentives to be exploited.

modelo de planta de biogás bem-sucedido

In comparison with other renewable energy

e replicável, a fim de liderar a evolução do

sectors, tax incentives are currently incipient;

mercado e estimular o debate concreto sobre
políticas públicas e incentivos de mercado;

•

H
 igher degree of legal certainty required to
get over the presence of political and insti-

•

O
 setor financeiro não mostrou incentivos

tutional interferences at local level;

claros para o fortalecimento dessa indústria
nascente, de modo que não existem linhas

•

cialization of biogas initiatives;

de financiamento específicas para o biogás;
•

Há poucos incentivos fiscais a serem explo-

High transaction costs related to the judi-

•

A
 bsence of local policies to leverage the

rados. Em comparação com outros setores

biogas industry. On a mid and long-term ba-

de energia renovável, os incentivos fiscais

sis, the development of these policies is an

estão em fase incipiente;

opportunity to foster the biogas value chain,
in order to reduce the production costs and

•

N
 ecessidades de maior segurança jurídica

the risks of the international market;

para superar a existência de interferências
políticas e institucionais no nível municipal;

•

Innovation and technology gaps to be remedied by knowledge transfer processes and

•

•

A
 ltos custos de transação associados à ju-

technology absorption, with the purpose of

dicialização de iniciativas de biogás;

fostering the definition of industrial tech-

Falta de políticas de conteúdo local para
impulsionar a indústria de biogás. Em uma
perspectiva de médio e longo prazos, o desenvolvimento dessas políticas representa uma
oportunidade para fomentar a cadeia de valor
do biogás, a fim de diminuir os custos de produção e os riscos do mercado internacional;

•

Lacunas de inovação e tecnologia a serem
supridas por processos de transferência de
conhecimento e absorção de tecnologia,
com o propósito de fomentar a definição
de padrões tecnológicos industriais, a capacitação de recursos humanos e a geração
de centros de inovação.

nology standards, human resources training
and generation of innovation centres.
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Esta avaliação estratégica permite a caracteri-

This strategic assessment enables the biogas

zação do mercado de biogás no Brasil dentro

market in Brazil to be described according to a

de uma matriz qualitativa que especifica o nível

qualitative matrix that specifies the readiness level

de readiness desse mercado e o seu potencial

of this market and its development potential.

de desenvolvimento.

FIGURA 16 | FIGURE 16

MATRIZ DE READINESS DO MERCADO DE BIOGÁS NO BRASIL
READINESS MATRIX OF THE BIOGAS MARKET IN BRAZIL

Adaptação gráfica | Graphic adaptation: FGV Projetos

O mercado de biogás brasileiro encontra-se

The Brazilian biogas market is at a low level not

em um nível baixo, tanto sob uma perspectiva

only under the technological viewpoint, but also

tecnológica quanto de ecossistema de negó-

under the business eco-system perspective.

cios. Para que haja um desenvolvimento mer-

In order to reach an efficient and sustainable

cadológico eficiente e sustentável do setor, é

market development, the sector must make

necessário empreender esforços que aprimorem

efforts to improve the business environment

o ambiente de negócios e tornem a tecnologia

and render the technology more applicable to

mais aplicável ao contexto nacional.

the domestic context.
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A melhoria e o avanço do mercado de biogás

The improvement and the development of

vão contribuir também para a diminuição do

the biogas market will add to reduce the cir-

gap de circularidade e da pressão sobre o ca-

cularity gap and the pressure on the natural

pital natural, auxiliando na manutenção dos

capital as well, assisting in the maintenance

serviços ecossistêmicos. Isto trará não somente

of eco-systemic services. This will bring about

benefícios econômicos, como também sociais

economic as well as social and environmental

e ambientais. O biogás proveniente de bio-

benefits. Biogas coming from sanitary sew-

massas de esgotamento sanitário e resíduos

age and solid waste biomasses cooperates so

sólidos coopera para que diversos Objetivos

that several Sustainable Development Goals

de Desenvolvimento Sustentável (ODS),

(SDG), 78 of the United Nations Organization

78

da

Organização das Nações Unidas (ONU), sejam
alcançados.

(UNO) be achieved.
Initially, it should be considered that the “en-

Inicialmente, há de se considerar que o “motor”

gine” that generates waste depends directly

que gera os resíduos depende diretamente dos

on the consumption and production standards

padrões de consumo e produção das socieda-

of societies (SDG 11). The biogas solution will

des (ODS 12). A solução do biogás estimulará

foster efficiency processes for that purpose.

processos de eficiência neste sentido. Cada ator

Every player of this process is a citizen part of

deste processo é um cidadão inserido em teci-

urban fabrics, which are the locus where op-

dos urbanos, que são o locus no qual coexistem

posed development dynamics and socio-eco-

dinâmicas contrapostas de desenvolvimento e

nomic and environmental unbalances coexist.

desequilíbrios socioeconômicos e ambientais.
Therefore, the sustainable urban development
Assim, a questão do desenvolvimento urbano

issue (SadorDG 13) is crucial to identify balanc-

sustentável (ODS 11) é crucial para a identificação

ing solutions between these diverging dynam-

de soluções de equilíbrios entre essas dinâmicas

ics, in such a way that biogas will help reduce

78 Em setembro de 2015, representantes dos 193 Esta-

78 In September of 2015, representatives of the 193 UN

dos-membros da ONU reuniram-se em Nova York e reco-

Member-States met in New York and recognized that

nheceram que a erradicação da pobreza em todas as suas

eradicating poverty in all its forms and dimensions, in-

formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, é o maior

cluding extreme poverty, is the greatest global challenge

desafio global, constituindo requisito indispensável para o

and an indispensable requirement for sustainable devel-

desenvolvimento sustentável. Ao adotarem o documento

opment . By adopting the document “Transforming our

“Transformando o Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o

World: The 2030 Agenda for Sustainable Development”

Desenvolvimento Sustentável”, os países comprometeram-se

the countries committed themselves to take bold and

a tomar medidas ousadas e transformadoras para promover

transformative steps to promote sustainable develop-

o desenvolvimento sustentável nos próximos 15 anos. A

ment for the next 15 years. The 2030 Agenda is a plan of

Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, o planeta

action for people, planet and prosperity. It also seeks to

e a prosperidade, que busca fortalecer a paz universal. O

strengthen universal peace in larger freedom. The plan

plano indica 17 ODS, e 169 metas para erradicar a pobreza

indicates 17 SDG, and 169 targets to eradicate poverty

e promover vida digna para todos, dentro dos limites do

and promote a life with dignity for all within the limits of

planeta. Para mais informações, consultar: <http://www.

the planet. For more information, refer to: <http://www.

agenda2030.org.br/sobre/>.

agenda2030.org.br/sobre/>.
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BENEFÍCIOS LIGADOS AOS ODS DA GERAÇÃO DE BIOGÁS A PARTIR DE RESÍDUOS
SÓLIDOS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
BENEFITS RELATED TO BIOGAS GENERATION SDG FROM SOLID WASTE AND
SANITARY SEWAGE
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divergentes, de modo que o biogás vai colabo-

the environmental and social impacts caused

rar para a redução dos impactos ambientais e

by the inefficiencies of the sanitation and solid

sociais gerados pelas ineficiências dos setores

waste sectors.

de saneamento e resíduos sólidos.

To make the biogas solution more feasible, it

Para que a solução do biogás se torne mais

is important to build a sustainable and resilient

factível, é importante que haja um sistema de

sanitation and solid waste infrastructure system

infraestruturas sustentáveis e resilientes de

(SDG 9). In this scenario, innovation plays a crucial

saneamento e resíduos sólidos (ODS 9). Neste

role in the implementation of effective solutions.
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cenário, a inovação desenvolve um papel funda-

The very implementation of infrastructures

mental para a implantação de soluções eficazes.

related to biogas can motivate infrastructure

A própria implantação de infraestruturas ligadas

development processes that expand access to

ao biogás pode estimular processos para o

water and sanitation (SDG 6).

desenvolvimento de infraestruturas que ampliem
o acesso à água e ao saneamento (ODS 6).

The energy usage (biogas) of sanitary sewage

O aproveitamento energético (biogás) do esgota-

diversification as well, supplying a clean, reli-

mento sanitário e resíduos sólidos contribui ainda

able energy (SDG 7). Additionally, the biogas

para a diversificação de matrizes energéticas,

energy solution is another valuable piece of the

fornecendo uma energia limpa e estável (ODS

climate issue “puzzle”, inasmuch as it reduces

7). Além disso, a solução energética do biogás

the equivalent carbon gas emissions (SDG 13)

representa outra valiosa peça do “quebra-cabeça”

and, as a consequence, it impacts the green-

das questões climáticas, na medida em que reduz

house effect reduction.

as emissões equivalentes de gás carbônico (ODS
13) e, consequentemente, impacta na diminuição

and solid waste contributes to energy matrix

Lastly, focusing on the analysis of the European

do efeito estufa.

biogas markets (Germany, Italy and Portugal)

Finalmente, tendo como escopo a análise realizada

identify opportunities to improve and reinforce

nos mercados de biogás europeus (Alemanha,

public policies and the market.

Itália e Portugal) e brasileiro, é possível compará-los e identificar oportunidades de melhoria e

and in Brazil, it is possible to compare them and

Brazil is last-ranked here for having an incip-

fortalecimento de políticas públicas e mercado.

ient market that needs to be stimulated and

Neste ranking, o Brasil está na última posição, por

and Germany and Italy have a mature market.

ter um mercado incipiente, a ser estimulado e de-

On this regard, the emerging biogas industry

senvolvido. Portugal possui um mercado moderado,

in Brazil may benefit from improved domestic

e Alemanha e Itália, um mercado maduro. Nesse

business eco-system and from technology

sentido, a indústria emergente do biogás no Brasil

developments, which can be boosted by open

pode beneficiar-se da melhoria do ecossistema

innovation processes of technology transfer and

de negócios internos e de avanços tecnológicos,

absorption, deemed essential for the promotion

que podem ser impulsionados por processos de

of competitiveness and development.

inovação aberta de transferência e absorção de
tecnologia, considerados fundamentais para o
fomento da competitividade e do desenvolvimento.

developed. Portugal has a moderate market,
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RANQUEAMENTO COM BASE NA MATURIDADE DOS MERCADOS DE BIOGÁS –
ALEMANHA, ITÁLIA, PORTUGAL E BRASIL
RANKING BASED ON BIOGAS MARKET MATURITY - GERMANY, ITALY, PORTUGAL
AND BRAZIL
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Dessa forma, é crucial identificar modelos de

In this way, it is crucial to identify technology

transferência e absorção de tecnologia entre a

transfer and absorption models between Europe

Europa e o Brasil que possam contribuir para o

and Brazil that might contribute to the efficient

desenvolvimento eficiente e sustentável do mer-

and sustainable development of the Brazilian

cado brasileiro de biogás. Cabe destacar que este

biogas market. It is worth mentioning that this

processo, uma vez realizado em sinergia entre

process, once carried out in synergy between

o Brasil e os países europeus, é potencializado

Brazil and the European countries, is optimized

pelo desenvolvimento interno da capacidade

by the internal development of the domestic

tecnológica nacional.

technology capacity.
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FIGURA 19 | FIGURE 19

PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA E ABSORÇÃO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO
DA CAPACIDADE INTERNA NACIONAL
PROCESS OF TECHNOLOGY TRANSFER AND ABSORPTION AND DEVELOPMENT OF
INTERNAL DOMESTIC CAPACITY

Adaptação gráfica | Graphic adaptation: FGV Projetos
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INOVAÇÃO, DESENVOLVIMENTO
E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA
O MERCADO DE BIOGÁS NO BRASIL
INNOVATION, DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY
TRANSFER FOR THE BIOGAS MARKET IN BRAZIL

TRANSFERÊNCIA E ABSORÇÃO

TECHNOLOGY TRANSFER

DE TECNOLOGIA

AND ABSORPTION

“The process of technology transfer is

“The process of technology transfer is

fundamentally the flow of human know-

fundamentally the flow of human knowl-

ledge from one human being to another,

edge from one human being to another,

whether the transferor or the transferee is

whether the transferor or the transferee is

an individual, an enterprise, small or large,

an individual, an enterprise, small or large,

a university, a research institution or any

a university, a research institution or any

other party. Such a flow of knowledge

other party. Such a flow of knowledge

may occur through various channels.”

may occur through various channels.”

(OMPI, 2011)

(OMPI, 2011)

As economias contemporâneas estão passando

Contemporary economies are undergoing a

por uma transformação, com a transição de um

transformation with the transition from a produc-

modelo de produção ligado às técnicas da 3ª

tion model using techniques of the 3rd Industrial

Revolução Industrial para um modelo que adota

Revolution to a model adopting a new, disruptive

tecnologias novas e disruptivas relacionadas à

technology related to the 4th Industrial Revolu-

4ª Revolução Industrial. Nesse cenário, a re-

tion. In this scenario, the knowledge, innovation

lação entre conhecimento, inovação e desen-

and development relation becomes all the more

volvimento torna-se ainda mais relevante para

relevant for the analysis of industrial sectors and

a análise de setores industriais e a definição de

the definition of business models. It should be

modelos de negócios. É pertinente ressaltar que

stressed that innovation inducts and encourages
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a inovação desempenha um papel de indução

development; it is the means, not the end. The

e estímulo ao desenvolvimento, sendo meio, e

development ends comprise cultural, social and

não fim. Os fins de desenvolvimento abrangem

environmental elements.

elementos de caráter cultural, social e ambienTherefore, to stay competitive, depending on

tal, além de econômicos.

the potentials and weaknesses of each counDeste modo, dependendo das potencialidades

try, economies can generate knowledge and

e fragilidades de cada país, as economias, para

innovation on an endogenous basis, or acquire

se manterem competitivas, podem gerar co-

them on an exogenous basis, taking into ac-

nhecimento e inovação de forma endógena ou

count, above all, the global and interconnected

adquiri-los de forma exógena, considerando-se,

economy of the 21st century, in which there are,

sobretudo, a economia global e interconectada

despite the social heterogeneities and dispar-

do século XXI, na qual, apesar das heterogenei-

ities, many exchange, knowledge absorption

dades e disparidades sociais, existem variados

and global value chains structuration channels.

meios de troca, absorção de conhecimentos e
estruturação de cadeias de valor globais.

The development of an economy, and of a specific
economic sector as well, involves the training

O desenvolvimento de uma economia, bem

and potential of National Innovation Systems

como de um setor econômico específico, passa

(NIS) 79 and their capacity of cooperation and

pelas capacitações e potencialidades dos sis-

interaction with domestic and international

temas nacionais de inovação (SNIs) e pela sua

stakeholders. The NIS are the locus of innova-

capacidade de cooperação e interação com

tion and knowledge generation, assisting in the

stakeholders nacionais e internacionais. Os

maintenance of competitiveness at domestic

SNIs são o locus de geração de conhecimento

and sectorial level.

79

e inovação, que auxiliam na conservação dos
níveis de competitividade nacionais e setoriais.

79 De acordo com Mazzucato e Penna (2016), um sistema

79 According to Mazzucato and Penna (2016), a national

nacional de inovação é composto por quatro subsistemas:

innovation system is made up of four subsystems: produc-

produção e inovação; pesquisa e educação; finança e funding

tion and innovation, research and education, finance and

(público e privado); políticas públicas e regulação. Na base

funding (public and private), public policies and regulation.

do sistema nacional de inovação, existem os contextos am-

The environmental, cultural, political and socio-economic

biental, cultural, político e socioeconômico. O nível seguinte

contexts are at the basis of the national innovation system.

diz respeito ao aparato público e estatal, que é responsável

The next level refers to the public and state apparatus,

pela elaboração de políticas públicas e funding (subsistema

which is responsible for the formulation of public policies

políticas públicas e regulação). O subsistema de produção

and funding (public policies and regulation subsystem). The

e inovação é composto, principalmente, por empresas e la-

production and innovation subsystem is made up mainly of

boratórios de pesquisa e desenvolvimento. Já o subsistema

research and development businesses and labs. The research

de pesquisa e educação inclui instituições de tecnologia e

and education subsystem, in turn, includes technology and

pesquisa. Estes dois últimos subsistemas operam em uma

research institutions. These last two subsystems operate on

base de conhecimento e podem cooperar entre si, além de

a base of knowledge and can cooperate with each other, in

gerarem produtos e serviços vendidos no mercado. Final-

addition to generate products and services that are sold in

mente, ambos os subsistemas precisam do subsistema de

the market. Finally, both subsystems need the finance and

finança e funding (público e privado) para o financiamento

funding (public and private) subsystem in order to finance

de empreendimentos e projetos.

ventures and projects
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A competitividade dos atores sociais precisa

The competitiveness of social players must follow

seguir as fronteiras tecnológicas globais – resul-

the global technological boundaries - arising from

tantes dos SNIs dos países –, que abrem novos

the countries’ NIS – which open up new horizons

horizontes de oportunidades de negócios para

of business opportunities for the first movers and

os primeiros atores que atuam (first-movers) e os

the followers, with a different timing according to

seguidores (followers), com tempos diferencia-

the development levels of the economies involved.

dos em função dos estágios de desenvolvimento
das economias em questão.

From this point of view, transfer of technology

Dentro dessa ótica de inovação, a transferên-

opment of new products and services. But

cia tecnológica configura-se como uma pos-

what does this transfer of technology consist

sibilidade para o desenvolvimento de novos

of anyway? The World Industrial Property Or-

produtos e serviços. Mas afinal, em que consiste

ganization (WIPO) 80 describes the practice

a transferência tecnológica? A Organização

as follows:

Mundial da Propriedade Industrial (OMPI) 80
conceitua a prática da seguinte forma:

is envisaged as an opportunity for the devel-

“The term 'transfer of technology' may be
understood in a narrow or broad sense

“The term 'transfer of technology' may be
understood in a narrow or broad sense when
used in the context of intellectual property,
in particular, patents. Broadly stated, transfer
of technology is a series of processes for
sharing ideas, knowledge, technology and
skills with another individual or institution
(e.g., a company, a university or a governmental body) and of acquisition by the other
of such ideas, knowledge, technologies and
skills. In the context of transferring technologies from the public sector and universities
to the private sector, the term 'transfer of
technology' is sometimes used in a narrower sense: as a synonym of 'technology
commercialization' whereby basic scientific research outcomes from universities
and public research institutions are applied

when used in the context of intellectual

80 Localizada em Genebra, trata-se de fórum global relati-

80 Located in Geneva, this global forum deals with ser-

vo a serviços, políticas públicas, informações e cooperação

vices, public policies, information and cooperation on in-

sobre propriedade intelectual. È uma agência autofinanciada

tellectual property. It is a UN self-financed agency with 191

das Nações Unidas, com 191 paises membros, que tem como

member-countries whose mission consists of leading the

missão liderar o desenvolvimento de um sistema internacio-

development of a balanced, efficient intellectual property

nal de propriedade intelectual (IP) equilibrado e eficaz que

international system (IP) allowing innovation and creativity

permita a inovação e a criatividade para o benefício de todos.

for everyone’s benefit.

property, in particular, patents. Broadly
stated, transfer of technology is a series
of processes for sharing ideas, knowledge, technology and skills with another
individual or institution (e.g., a company,
a university or a governmental body) and
of acquisition by the other of such ideas,
knowledge, technologies and skills. In
the context of transferring technologies
from the public sector and universities
to the private sector, the term 'transfer
of technology' is sometimes used in a
narrower sense: as a synonym of 'technology commercialization' whereby basic
scientific research outcomes from universities and public research institutions are

87
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to practical, commercial products for the
market by private companies”. (OMPI, 2011)

applied to practical, commercial products
for the market by private companies”.
(OMPI, 2011)

A transferência de tecnologia engloba o pro-

The transfer of technology comprises the knowl-

cesso de compartilhamento de conhecimento

edge-sharing process between two players, in

entre dois atores, no qual um transmite e o outro

which one party transmits and the other acquires

adquire. Essa relação baseia-se em uma coope-

it. This relation is based on a strategic coop-

ração estratégica, na qual os benefícios são mú-

eration with mutual benefits, since each party

tuos, visto que cada parte aproveita a expertise

takes advantage of the other’s expertise. In

da outra.81 Além da transferência da tecnologia

addition to technology transfer stricto sensu,

stricto sensu, o processo envolve a transferên-

the process involves the transfer of the capac-

cia das capacidades e habilidades necessárias

ities and skills required to use the transferred

para o uso da tecnologia transferida. Em geral,

technology. By and large, the transfer and

a transferência e absorção de tecnologia pode

absorption of technology may take place at do-

ocorrer tanto em âmbito nacional (entre dois

mestic level (between two players in the same

atores do mesmo país) quanto internacional (um

country) or at international level (a domestic

ator nacional e outro estrangeiro).

player and a foreign one).

Existem diversas tipologias de canais pelos

Knowledge can be transferred through several

quais o conhecimento pode ser transferido,

types of channels, as pointed out by the WIPO:

conforme aponta a OMPI:
•
•

P ublic domain: any business or individual

Domínio público: qualquer empresa ou

can make use of ideas and innovations that

pessoa pode usar ideias e inovações que

hold no proprietary rights. With respect to

não possuam direitos de propriedade. Em

a patent granted in a given country, upon

relação a uma patente concedida em um

the patent expiry or in any other country

país, após a sua expiração da patente ou

where a patent has not been granted or

em qualquer outro país em que uma patente

does not have legal effect, third parties

não tenha sido concedida ou não tenha efei-

are not required to obtain a permission

tos jurídicos, terceiros não são obrigados a

from the patent holder to exploit the pat-

obter a permissão do detentor da patente

ented invention;

para a exploração da invenção patenteada;
•
•

Tangible and intangible assets: the transfer

Ativos tangível e intangível: transferência

and acquisition of technology may occur

e aquisição de tecnologia podem ocorrer

with the transfer of property assets, includ-

com a transferência da propriedade de ativos,

ing the purchase of production lines, the

como a compra de linhas de produção, a

acquisition of a factory or business, and

aquisição de uma fábrica ou empresa e a

business mergers;

fusão de empresas;

81 OMPI, 2011.
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•

•

Licenciamento de tecnologia: as licenças de

•

tecnologia envolvem principalmente patentes,

ing involves mainly patents, trade secrets

segredos comerciais e know-how. Uma licença

and know-how. A license is the permission

é a permissão dada pelo proprietário de uma

granted by the holder of an intellectual prop-

propriedade intelectual (que pode ser, por

erty (that can be a patent, for instance) to

exemplo, uma patente) a outra parte para esta

another party for performing one or more

realizar uma ou mais atividades, tendo direitos

activities, whose exclusive rights are defined

exclusivos definidos nos termos e condições

under the terms and conditions of the agree-

do contrato, tais como o valor do pagamento

ment, including the payment value (royalties),

(royalties), o prazo da licença, a cobertura

the license duration, the geographic coverage,

geográfica, o escopo de uso, entre outros;

the scope of use, and others;

Serviços de tecnologia: uma forma de

•

tise can be obtained by hiring a consulting

contratação de profissional ou empresa de

professional or consulting company on a

consultoria que tenha conhecimento sobre

given relevant technology;
•

Unilateral investment: some technology

Investimento unilateral: há algumas transfe-

transfers are made through the unilateral

rências tecnológicas realizadas pelo investi-

investment of a technology holder. The

mento unilateral do detentor da tecnologia. O

direct foreign investment or the establish-

investimento estrangeiro direto ou o estabe-

ment of a R&D lab in another country, for

lecimento de um laboratório de P&D de uma

instance, may have a technological spill-

empresa em outro país, por exemplo, pode

over effect due to the work of researchers

ter um efeito de spill-over tecnológico pela

and engineers;

atuação de pesquisadores e engenheiros;
•
•

Technology services: technology and exper-

obtenção de tecnologia e expertise é a

uma determinada tecnologia de interesse;
•

Technology Licensing: technology licens-

T
 acit channels: knowledge and know-

Canais tácitos: conhecimento e know-how

how may be acquired from observation of

podem ser aprendidos a partir da observa-

what others do. Hence, the movement of

ção do que os outros fazem. Sendo assim,

international professionals has acquired a

o movimento internacional de profissionais

significant role in the promotion of tech-

assumiu um papel importante na promoção

nology transfer.

da transferência de tecnologia.
In the light of the different forms of technology
À luz das diferentes formas de transferência

transfer, it is important to detail the object of

tecnológica, cabe detalhar o objeto da “troca”

the “exchange” between the one who transfers

entre quem transfere e quem recebe a tec-

and the one who receives the technology, which

nologia, isto é, o conhecimento. Para iniciar

is., knowledge. This reflection should start by

esta reflexão, um ponto a ser considerado é

considering the fact that knowledge has an

89
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o fato de o conhecimento ter uma natureza

economic nature of “public good” and, as such,

econômica de “bem público” e, como tal, ter

it has a non-excludable and non-rivalrous char-

as características de não exclusividade e não

acter. However, in order not to incur the free

rivalidade. No entanto, para que não incorram

riding 81 phenomena – to copy or imitate inno-

fenômenos de free riding – copiar ou imitar as

vations produced by others, taking advantage

82

inovações geradas por outros, beneficiando-se

of the revenues without bearing the R&D costs

dos rendimentos, sem arcar com os custos de

levied on the inventor – the intellectual prop-

P&D enfrentados pelo inventor –, é coligado

erty right is associated to knowledge, with the

ao conhecimento o direito de propriedade in-

purpose of solving the free riding issue and to

telectual, que visa corrigir o problema do free

ensure the benefits to innovators.

riding e garantir os benefícios aos inovadores.
In short, the transfer of technology comprises
Em suma, a transferência de tecnologia engloba

the exchange of knowledge – protected by

a troca de conhecimento – protegida por direitos

intellectual property rights – between two so-

de propriedade intelectual – entre dois atores

cial players seeking to obtain mutual benefits

sociais para a obtenção de benefícios mútuos e a

and the contribution, at large, to disseminate

contribuição, em geral, para a difusão da inova-

innovation, competitiveness and development.

ção, da competitividade e do desenvolvimento.
In order to implement the technology transfer
Para que o processo de transferência de tecnolo-

process, a contractual formalization shall take

gia seja implementado, ocorre uma formalização

place between the two parties involved. The con-

contratual entre as duas partes envolvidas. O

tract will reflect both technological issues stricto

contrato irá refletir tanto questões de cunho

sensu and the market performance conditions

tecnológico stricto sensu quanto as condições

defined by the regulatory reference environment.

de atuação de mercado definidas pelo ambiente
regulatório de referência.

Hence, a relevant factor for the technology
transfer processes and absorption is knowledge

Nesse sentido, um fator relevante para os pro-

governance, seen as the one that:

cessos de transferência e absorção de tecnologia
é a governança do conhecimento, entendida
como aquela que:

82 De acordo com Lemely (2004), o fenômeno de free ride

81 According to Lemely (2004), the free ride phenomenon

pode ser constatado na obtenção de benefício a partir de

can be found in the benefit obtained from an investment

um investimento realizado por um outro. A partir da análise

made by another party. From Oslom’s analysis (1965), on

de Oslom (1965), que trata da ação coletiva, Ostrom (2009)

collective actions, Ostrom (2009) argues that the collective

aponta que a ação coletiva é um problema, porque os custos

action is a problem because the contribution costs are con-

de contribuição estão concentrados, enquanto os benefícios

centrated, while benefits are diffuse. The key issue is that

são difusos. O problema fundamental é que as ações toma-

the results of actions taken for individual benefit purposes

das para o benefício individual têm resultados socialmente

are suboptimal. People seeking their individual interests are

sub-ótimos. As pessoas que buscam o interesse individual são

free riders, to the extent that they enjoy the benefit arising

free riders, na medida em que gozam do benefício que advém

from the restriction of others regarding the use of shared

da restrição de outros no uso de recursos compartilhados

resources, or the contribution of other individuals to the

ou na contribuição de outras pessoas para a ação coletiva.

collective action.
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“encompasses industrial and competition

“encompasses industrial and competition

policies as well as intellectual property rules

policies as well as intellectual property

and regulations, but supersedes them by

rules and regulations, but supersedes them

trying to investigate how those policies pro-

by trying to investigate how those policies

vide a public repertoire and an institutional

provide a public repertoire and an institu-

framework within which those linkages build

tional framework within which those linkages

up coherently and their inherent conflicts

build up coherently and their inherent con-

are properly managed.” (Burlamaqui, L;

flicts are properly managed.” (Burlamaqui,

Castro, A. C.; Kattel, R., 2012)

L; Castro, A. C.; Kattel, R., 2012)

Existe, assim, um ambiente institucional e ar-

In this way, there is not only an institutional

ranjos que moldam as ações dos atores sociais

environment but also arrangements shaping the

para promover equilíbrios de cooperação, para

actions of social players with a view to promote

os quais é igualmente relevante o sistema de

a cooperation balance, for which the stake-

stakeholders que atua na regulação e nas políticas

holders system that operates in the regulation

públicas de interesse. Com efeito, para que haja

and public policies involved is equally relevant.

uma transação envolvendo transferência de

Indeed, for transactions involving technology

tecnologia entre duas partes, é preciso pro-

transfer between two parties to happen, it will

mover a harmonização e o equilíbrio entre as

be essential to promote harmonization and

normas de ambos os lados, em diversos níveis

balance between the standards on both sides,

e escalas. Para isso, existe uma estrutura de

at various levels and scales. To do so, a supra-

governança supranacional – como por exemplo

national governance structure is needed – such

a OMPI e a Organização Mundial do Comércio

as the WIPO and the World Trade Organization

(OMC),

de atuação global, o European Patent

(WTO), 82 the communitywide European Patent

Office84 e o European Union Intelectual Property

Office, and the European Union Intellectual

Office,

83

de escopo comunitário no âmbito do

Property Office, under the European bloc – or

bloco europeu – e nacional – a exemplo do

nationwide bodies– like, for instance, the Bra-

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

zilian National Institute for Industrial Property

83 Em 1995, no final das negociações da Rodada Uruguai, no

82 In 1995, by the end of the Uruguay Round negotiations,

âmbito do Acordo Geral de Tarifas e Comércio – em inglês,

in the scope of the General Agreement on Tariffs and Trade

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) –, criou-se

(Gatt), the World Trade Organization (WTO), located in

a Organização Mundial do Comércio (OMC), localizada em

Geneva, was created. According to Rego (2014), with the

Genebra. De acordo com Rego (2014), com a criação da

creation of the WTO, the third pillar idealized on the Bretton

OMC, concretizou-se o terceiro pillar idealizado nos acordos

Woods agreements became real, with a delay of 50 years.

de Bretton Woods, com um atraso de 50 anos. Atualmente a

The WTC is the current locus of the negotiations about the

OMC é locus das negociações da Agenda de Desenvolvimento

Doha Development Round/Agenda, started in 2001.

85

de Doha, iniciada em 2001.
84 Em livre tradução, Instituto Europeu de Patente.
85 Em livre tradução, Instituto da Propriedade Intelectual
da União Europeia.
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(INPI) 86 – em termos de propriedade industrial.

(INPI) 83 – in terms of industrial property. The

Os stakeholders envolvidos são regidos por re-

stakeholders involved are governed by formal

gras formais e informais, que permitem que as

and informal rules, which allow the transactions

transações entre os atores sociais aconteçam

between social players to happen in a transpar-

com transparência, eficiência e eficácia.

ent, efficient and effective manner.

FIGURA 20 | FIGURE 20

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA SUPRANACIONAL E NACIONAL
SUPRANATIONAL AND NATIONAL GOVERNANCE STRUCTURES DOMESTIC CAPACITY

Adaptação gráfica | Graphic adaptation: FGV Projetos

86 Criado em 1970, o Instituto Nacional da Propriedade In-

83 Created in 1970, the Instituto Nacional da Propriedade

dustrial (INPI) é uma autarquia federal vinculada ao Ministério

Industrial (Industrial Property National Institute - Inpi) is an in-

da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, responsável pelo

dependent federal agency reporting to the Ministry of Industry,

aperfeiçoamento, disseminação e gestão do sistema bra-

Foreign Trade and Services, responsible for the improvement,

sileiro de concessão e garantia de direitos de propriedade

dissemination and management of the Brazilian system of intellec-

intelectual para a indústria.

tual property concession and granting of rights for the industry.
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O PAPEL DA TRANSFERÊNCIA E

THE ROLE OF TECHNOLOGY

ABSORÇÃO TECNOLÓGICA NO

TRANSFER AND ABSORPTION IN

DESENVOLVIMENTO

THE DEVELOPMENT PROCESS

“A train is drawn by a locomotive located

“A train is drawn by a locomotive located

at the front or pushed from behind, or

at the front or pushed from behind, or

both. But in the case of human society,

both. But in the case of human society,

each economic entity or group has its own

each economic entity or group has its

engine. Therefore, the combined power

own engine. Therefore, the combined

of all the engines together pushes and

power of all the engines together pushes

pulls the economy forward.” (Yunus, M.,

and pulls the economy forward.” (Yunus,

p.212, 2007)

M., p.212, 2007)

Os sistemas econômicos desenvolvem um

Economic systems play the role of production

papel de locus de produção e consumo de

and consumption of goods and services locus

bens e serviços que visam atender às neces-

with a view to meet the needs of individuals

sidades dos indivíduos, que, por sua vez, por

who, in turn, by means of reason and action, are

meio da razão e da ação, podem gerar valor e

able to generate value and well-being through

bem-estar, mediante a cooperação. Assim, a

cooperation. Therefore, interaction between

interação entre diferentes atores visa alcançar

different players aims to achieve the devel-

fins de desenvolvimento.

opment ends.

Uma vez que as economias atuais vivenciam a

Since current economies are experiencing the

4ª Revolução Industrial e seguem as tendências

4th Industrial Revolution and following the glo-

da globalização,

observa-se que tecnologias

balization trends, 84 one notices that emerging

emergentes – como inteligência artificial, bio-

technologies – such as artificial intelligence,

tecnologia, internet das coisas, impressão 3D,

biotechnology, internet of things, 3D printing,

realidades virtual e aumentada, entre outras

virtual and augmented realities, among others

– estão sendo implementadas e pesquisadas

– are being implemented and researched in

em diversos países dentro de um horizonte de

several countries within a horizon of competi-

competitividade e desenvolvimento.

tiveness and development.

As tecnologias e a troca de conhecimento em

Technologies and exchange of knowledge in

esfera mundial estão moldando as formas de

a worldwide context are shaping the ways to

produzir e consumir produtos e serviços. A

produce and consume products and services.

inovação torna os meios de produção mais

Innovation makes the means of production

eficientes, abrindo novas possibilidades para o

more efficient, opening new alternatives to

enfrentamento de desafios globais, ao mesmo

cope with global challenges, while constantly

87 No que tange à globalização dos mercados, houve, nos

84 With regard to market globalization, there has been in

últimos anos, uma tendência de reversão desse quadro com

recent years a tendency to revert this situation making use of

a atuação de novas políticas protecionistas e negociações

new protectionist policies and negotiations on international

de acordos internacionais de comércio. (WEF, 2018a; p.28)

trade agreements. (WEF, 2018a; p. 28)
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tempo em que está em constante evolução,

evolving, and therefore consolidating itself as

consolidando-se, portanto, como elemento

a key element in the development and com-

fundamental no desenvolvimento e na com-

petitiveness of countries. Hence, the social

petitividade dos países. Desta forma, os atores

players, according to their own strategies and

sociais, de acordo com suas próprias estratégias

interdependencies, can ascertain the balance

e interdependências, poderão identificar o

between endogenous generation of innovation

equilíbrio entre a geração endógena da ino-

and its exogenous acquisition.

vação e a sua aquisição exógena.

A study conducted by the International Monetary

Um estudo do Fundo Monetário Internacional

Fund (IMF), in 2018, highlights the positive im-

(FMI), de 2018, ressalta que a globalização im-

pacts brought by the international dissemination

pacta positivamente na difusão internacional

of knowledge and technology by way of trade

do conhecimento e da tecnologia, por meio

and use of patents. It also points out that glo-

do comércio e do uso de patentes. Assinala

balisation motivates international competition,

também que a globalização estimula a com-

which in turn can foster innovation incentives

petição internacional, o que pode ter efeitos

and the adoption of foreign technologies. In

no aumento de incentivos de inovação e na

short, the report points out that:

adoção de tecnologias estrangeiras. Em síntese,
o relatório aponta que:

“globalization has indeed intensified the
global diffusion of knowledge and technol-

“globalization has indeed intensified the

ogy and helped spread growth potential

global diffusion of knowledge and techno-

across countries. The positive impact has

logy and helped spread growth potential

been particularly strong for emerging

across countries. The positive impact has

market economies, fostering cross-coun-

been particularly strong for emerging

try income convergence, thanks to their

market economies, fostering cross-country

increased use of the available foreign

income convergence, thanks to their increa-

knowledge. But technology leaders can

sed use of the available foreign knowledge.

also benefit from the innovation of others.

But technology leaders can also benefit

The right set of policies maximizes bene-

from the innovation of others. The right

fits for all involved, including policies to

set of policies maximizes benefits for all

enhance interconnectedness and build

involved, including policies to enhance

absorptive capacity. An appropriate de-

interconnectedness and build absorptive

gree of protection for intellectual property

capacity. An appropriate degree of pro-

rights is key to preserve the ability of

tection for intellectual property rights is

innovators to recover costs while ensuring

key to preserve the ability of innovators

that new knowledge supports growth

to recover costs while ensuring that new

globally.” (FMI, 2018)

knowledge supports growth globally.”
(FMI, 2018)
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O aumento dos fluxos de conhecimento e ino-

According to the IMF, the development of knowl-

vação entre as nações estimula, segundo o

edge and innovation flows between nations

FMI, a difusão do potencial de crescimento

stimulates the diffusion of economic systems

dos sistemas econômicos. Neste bojo, as eco-

potential growth. In this context, emerging

nomias emergentes têm se beneficiado desses

economies have benefited from these positive

efeitos positivos, visto que têm vivenciado o

effects, thus enjoying economic growth and

crescimento econômico e ganhos de produti-

productivity gains. One of the helpful factors in

vidade. Um dos fatores que auxiliaram nessa

this trajectory was the participation of emerging

trajetória foi a participação de empresas de

economy companies in global chains, although

economias emergentes nas cadeias globais,

not on a thorough basis, since, in some cases,

embora isso não se dê em sua totalidade, na

multinational companies transfer innovation

medida em que, em alguns casos, as multina-

activities to their parent nations.

cionais transferem atividades de inovação nas
próprias nações matrizes.

Another point to be highlighted is the fact that

Outro ponto a ser destacado é que a interde-

countries are not sufficient for transfer of tech-

pendência e a relação entre os países não são

nology. The IMF Report indicates that there

suficientes para a transferência de tecnologia.

must be an absorptive capacity available for

O relatório do FMI indica que é preciso haver

assimilation of knowledge. As a consequence,

uma capacidade de absorção para a assimilação

internal investments in R&D and human capital

do conhecimento. Sendo assim, investimentos

are critical to disseminate technology and boost

internos em P&D e em capital humano são essen-

their growth path.

ciais para a difusão da tecnologia e o estímulo

interdependence and relationships between

às trajetórias de crescimento.

The generation and absorption of knowledge,

A geração e a absorção de conhecimento,

nations, is crucial for the development and

tanto em âmbito nacional quanto das trocas

competitiveness of global economies. Accord-

entre nações, são cruciais para o desenvol-

ingly, it is important to underline the different

vimento e a competitividade das economias

levels of innovation of several European Union

globais. Nesse sentido, é importante ressaltar

countries (Germany, Italy and Portugal) and

os diferentes níveis de inovação dos países da

of Brazil, which is far-off from the level of

União Europeia (Alemanha, Itália e Portugal) e

international competitiveness, especially when

do Brasil, que se encontra distante do patamar

compared to the European countries, better

de competitividade internacional, principalmente

ranked than Brazil.

quando comparado aos europeus, que têm uma
posição mais avançada.

both in the domestic scope and in trade between
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Fonte | Source: FMI, 2018
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Segundo o “The Global Competitiveness Report

According to the World Economic Forum's "The

2018”, do Fórum Econômico Mundial, que apre-

Global Competitiveness Report 2018", which

senta os resultados do Índice de Competitividade

presents the results of the 4.0 Global Compet-

Global 4.0 88 e compara 140 países do mundo

itiveness 85 Index and compares 140 countries

88 Em inglês, Global Competitiveness Index 4.0. Esse índice

85 This index integrates well-established aspects, with new

integra aspectos bem estabelecidos, com alavancas novas e

and emerging leverages boosting productivity and growth. It

emergentes que impulsionam a produtividade e o crescimen-

emphasizes the role of human capital, innovation, resilience

to. Ele enfatiza o papel do capital humano, da inovação, da

and responsiveness, not only as driving forces but also as

resiliência e da agilidade não apenas como impulsionadores,

defining features of economic success in the 4th Industrial

mas também definindo características de sucesso econômi-

Revolution. It requires a better use of technology in order

co na 4a Revolução Industrial. O Índice de Competitividade

to take the economic leap, but also warns that this will only

Global 4.0 exige um melhor uso da tecnologia para o salto

be possible as part of a holistic approach, along with other

econômico, mas também adverte que isso só é possível

competitiveness factors. Lastly, it provides objective, da-

como parte de uma abordagem holística com outros fatores

ta-driven analysis for impartial, future-oriented, and rational

de competitividade. Por fim, oferece uma análise objetiva e

policy-making. The index consists of 12 reference pillars:

orientada por dados para uma formulação política imparcial,

institutions, infrastructure, IT adoption, macroeconomic

voltada para o futuro e racional. O índice é composto por 12

stability, health, skills, product market, labour market, finan-

pillares de referência: instituições; infraestrutura; adoção de

cial system, market size, business dynamism, and innovation

tecnologias de informação; estabilidade macroeconômica;

capacity. (WEF, 2018b)

saúde; habilidades; mercado de produtos; mercado de trabalho; sistema financeiro; tamanho de mercado; dinamismo
de negócio; capacidade de inovação. (WEF, 2018b)
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em termos de competitividade, o Brasil ocupa a

in the world in terms of competitiveness, Brazil

72ª posição da classificação. Em contrapartida,

holds the 72nd position. In contrast, Germany is

a Alemanha está em 3° lugar, a Itália em 31° e

ranked 3rd, Italy 31st and Portugal 34th.

Portugal em 34°.

GRÁFICO 8 | GRAPH 8

COMPETITIVIDADE ENTRE BRASIL, ALEMANHA, ITÁLIA E PORTUGAL
COMPETITIVENESS BETWEEN BRAZIL, GERMANY, ITALY AND PORTUGAL

Fonte | Source: WEF, 2018b
Adaptação gráfica | Graphic adaptation: FGV Projetos

Especificamente no pilar sobre a capacidade de

Specifically concerning the pillar of innovation

inovação, que consta neste índice, a Alemanha

capacity, which forms part of this index, Germany

está na 1ª posição, a Itália na 22ª, Portugal na

holds the 1st position, Italy the 22nd, Portugal the

32ª e Brasil na 40ª. Para reduzir este gap, exis-

32nd and Brazil the 40th. Several actions can be

tem diversas ações que o Brasil pode tomar em

taken by Brazil, in terms of macro and micro-

termos macro e microecnômico. Os processos

economics, to reduce such gap. The processes

de transferência e absorção de tecnologia po-

of technology transfer and absorption might

dem ser elementos importantes para estimular

turn to be significant elements to stimulate the

o incremento e o fortalecimento da inovação

growth and strengthen Brazilian innovation,

brasileira, de modo que a identificação de mo-

since the identification of technology transfer

delos de transferência tecnológica em setores

models in areas of focus – such as biogas – is

de interesse – tais como o de biogás – é crucial

critical for business viability.

para a viabilização dos negócios.
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MODELO DE TRANSFERÊNCIA E

TECHNOLOGY TRANSFER

ABSORÇÃO DE TECNOLOGIA

AND ABSORPTION MODEL

Dentro do arcabouço do SNI, caracteriza-se a

Within NSI framework, the following categories

relação entre as seguintes categorias:

are mutually related:

•

P
 olítica pública e regulação;

•

Public policy and regulation,

•

S
 istema empresarial;

•

Business system,

•

U
 niversidades e instituições de P&D.

•

Universities and R&D institutions.

Parte-se da premissa de que haja algum grau

It is assumed that there is some degree of

de inter-relação entre as três categorias e de

interrelationship between the three categories,

que, a partir disso, a inovação é gerada.

on whose basis innovation is generated.

Considerando-se que a transferência e a ab-

Considering the event of a technology transfer

sorção de tecnologia ocorram entre um país

and absorption between a Country A and a

A e um país B, é estabelecida uma taxonomia

Country B, a taxonomy of possible scenarios

de possíveis cenários de transferência e ab-

of technological transfer and absorption could

sorção de tecnologia:

be set up.

•

C
 enário pontual;

•

Specific scenario;

•

C
 enário integrado.

•

Integrated scenario.

O cenário pontual diz respeito à transferência

The specific scenario deals with the transfer of

de tecnologia do país A para um stakeholder

technology from Country A to a specific stake-

específico do país B – que pode ser uma empre-

holder of Country B – which can be a company

sa que desenvolve alguma função determinada

that develops some established function within

dentro da cadeia de produtiva, uma instituição de

the production chain, a research institution or

pesquisa ou ainda um órgão público. O cenário

even a public body. The integrated scenario

integrado remete à transferência de tecnologia

refers to the transfer of technology from Country

do país A para um conjunto de stakeholders do

A to a set of stakeholders in Country B. In this

país B. Isto é, não se prevê somente a absorção

case, the absorption of technology itself is not

da tecnologia em si, mas também a definição

envisaged on an exclusive basis, but also for

de políticas públicas que apoiem esse processo,

the definition of public policies supporting this

compreendendo-se como necessário o estímulo

process. A stimulus for the internal generation

para a geração interna de conhecimento a partir

of knowledge from the absorbed innovation is

da inovação absorvida.

deemed necessary.
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FIGURA 22 | FIGURE 22

CENÁRIOS DE TRANSFERÊNCIA E ABSORÇÃO DE TECNOLOGIA
TECHNOLOGY TRANSFER AND ABSORPTION SCENARIOS

Adaptação gráfica | Graphic adaptation: FGV Projetos

No tocante ao cenário integrado, a abordagem

With regard to the integrated scenario, the

da especialização inteligente (EI) – em inglês,

Smart Specialization (SS) approach stands

smart specialization – destaca-se como opção

out as a potential option for the feasibility and

potencial para a viabilização e o fortalecimento

strengthening of innovation processes. An Euro-

dos processos de inovação. A EI é definida por

pean Commission report defines SS as follows:

um relatório da Comissão Europeia:
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“Smart specialisation refers to the eco-

“Smart specialisation refers to the economic

nomic structure based on a selection of

structure based on a selection of domains

domains where the region can excel in com-

where the region can excel in comparison

parison to other territories. These domains

to other territories. These domains are con-

are considered strategic for development,

sidered strategic for development, factors

factors of structural change in the region.

of structural change in the region. They

They are territorially embedded domains

are territorially embedded domains and

and simultaneously inserted in global value

simultaneously inserted in global value

chains, conveniently matching the local

chains, conveniently matching the local

knowledge base with market opportuni-

knowledge base with market opportunities.”

ties.” (Comissão Europeia, 2018)

(Comissão Europeia, 2018)

O alcance da EI pode se dar por um caminho

SS scope can be attained through a spontaneous

espontâneo (puramente de mercado ou social),

path (purely market or social), although this is

mas nem sempre isso é possível, além de en-

not always possible, in addition to involving a

volver alto grau de incerteza. Para que haja um

high degree of uncertainty. For a structured

processo estruturado de mudança econômica,

process of economic change to occur, it is rec-

recomenda-se a definição de uma estratégia de

ommended to define an SS strategy provided

EI que tenha uma visão sistêmica da inovação

with a systemic view of regional innovation in

regional para a formulação de políticas públi-

order to formulate the public policies to be

cas a serem aplicadas. Outro fator relevante

applied. Another relevant factor is the role of

é o papel da interação entre os stakeholders

interaction between stakeholders involved

envolvidos tanto no planejamento da EI quan-

in both the SS planning and its operational-

to na sua operacionalização. Nesse sentido,

ization. In this regard, mutual relations (gov-

destacam-se as relações mútuas (governança

ernance and action) between universities and

e ação) entre as universidades e instituições de

educational institutions, the business and public

ensino, o setor empresarial e o setor público.

sectors are relevant.

Ainda na hipótese do cenário integrado e da

Still in the hypothesis of an integrated scenario

eventual aplicação da abordagem de EI, cabe

and the possible application of the SS approach,

enfatizar que as relações entre os atores irão

it is worth emphasizing that relations between

englobar o processo de definição de políticas

the players will encompass the process of

públicas, o ensino, a pesquisa e as cadeias

public policies definition, teaching, research and

produtivas (montante, principal e jusante), 89 o

productive chains (upstream, main and down-

que possibilita grandes benefícios em termos

stream), 86 which brings about great benefits

89 A cadeia produtiva associada a uma empresa ou empre-

86 The production chain associated with a company or

dimento pode ser observada em três segmentos. O primeiro

venture can be perceived in three segments. The first one

deles é o da “montante”, que fornece os insumos para o

is the upstream segment, which provides the inputs to the

segundo segmento. Este, por sua vez, corresponde à cadeia

second segment. This one, in turn, corresponds to the main

principal, ou seja, a própria empresa ou empreendimento em

chain, i.e., the company or venture in question. The third

questão. O terceiro segmento, o da “jusante”, voltado para o

one is the downstream portion, directed to the company

cliente final da empresa ou do empreendimento.

or undertaking end customer.
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de desenvolvimento e competitividade, ainda

in terms of development and competitiveness,

que haja um nível maior de complexidade a

although there remains a higher level of complexity

ser gerenciado.

to be managed.

FIGURA 23 | FIGURE 23

ESPECIALIZAÇÃO INTELIGENTE E AS RELAÇÕES MÚTUAS ENTRE POLÍTICA PÚBLICA,
SETOR EMPRESARIAL, UNIVERSIDADES E INSTITUIÇÕES DE P&D
SMART SPECIALIZATION AND MUTUAL RELATIONS BETWEEN PUBLIC POLICY, BUSINESS
SECTOR, UNIVERSITIES AND R&D INSTITUTIONS

Adaptação gráfica | Graphic adaptation: FGV Projetos

No cenário pontual, em contrapartida, o proces-

In the specific scenario, in turn, the transfer and

so de transferência e absorção de tecnologia

absorption technology process would involve

envolveria somente uma das três categorias,

only one of the three categories, thus reducing

reduzindo o nível de complexidade, mas com

the complexity level, albeit with lower benefits

benefícios menores em termos de desenvolvi-

in terms of development and competitiveness.

mento e competitividade.
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Diante do exposto, um processo de transferência

In light of the foregoing, a process of transfer

e absorção de tecnologia começa com a relação

and absorption of technology begins with a

entre dois sistemas nacionais de inovação e

relationship between two domestic innovation

ocorre na realização da transação econômica

systems and results in the accomplishment of

de interesse mútuo entre um sistema integrado

a mutual interest economic transaction be-

de stakeholders. O sucesso da transação vai

tween an integrated system of stakeholders.

depender das condições contratuais entre as

The transaction will succeed depending on the

partes, tais como as condições institucionais,

contractual conditions between the parties,

de mercado, inovação e regulação.

including institutional, market, innovation and
regulation conditions.

FIGURA 24 | FIGURE 24

CENÁRIOS DE TRANSFERÊNCIA E ABSORÇÃO DE TECNOLOGIA
TECHNOLOGY TRANSFER AND ABSORPTION SCENARIOS

Adaptação gráfica | Graphic adaptation: FGV Projetos

Em relação ao mercado de biogás brasileiro,

As to the Brazilian biogas market, based on

produzido a partir de resíduos sólidos e esgota-

solid waste and sanitary sewage, this model of

mento sanitário, esse modelo de transferência

technology transfer and absorption (specific

e absorção de tecnologia (pontual e integrado)

and integrated) is a tool capable of inducing

representa um instrumento que pode induzir

improvements and advances. The main driv-

melhorias e avanços. O driver principal para

er for an efficient and effective expansion of

que haja uma expansão eficiente e eficaz des-

this market is to find a viable business model,

se mercado é a identificação de um modelo

which comprises the technology transfer issue

de negócio viável, que inclua a questão da

and allows for some key factors critical for the
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transferência de tecnologia e atente para alguns

successful development of biogas industry in

fatores fundamentais para o desenvolvimento

the country, such as:

bem-sucedido da indústria de biogás no país,
tais como:
•

•

Market maturity level: from the market’s
standpoint, biogas production depends on

Nível de maturidade dos mercados: sob

the availability and quality of inputs, including

o ponto de vista do mercado, a produção

the potential to sell the generated products.

de biogás depende da disponibilidade e

In this sense, it is relevant to ascertain the ma-

da qualidade dos insumos, tal como do

turity level of the markets, inputs and sales.

potencial de venda dos produtos gerados.
Nesse sentido, é relevante observar o nível
de maturidade dos mercados dos insumos

Regarding the inputs from solid waste, it
is necessary to consider that said waste

e de venda.

should be collected on a selective basis, in
order to separate the organic part – used

No que diz respeito aos insumos oriundos

for biogas production – and the solid part

de resíduos sólidos, é preciso considerar

of the waste. Selective collection provides a

que esses resíduos devem ser recolhidos

higher quality input for the production pro-

por meio de uma coleta seletiva, para que

cess and, consequently, greater efficiency

seja feita a divisão entre a parte orgânica –

in its transformation into biogas. As to the

usada para a produção de biogás – e a parte

inputs coming from sanitary sewage, it is

sólida dos resíduos. A coleta seletiva propicia a

relevant to ascertain the level of water and

obtenção de um insumo de maior qualidade

sewage collection and treatment.

para o processo produtivo e, consequentemente, maior eficiência na transformação
dele em biogás. No que tange aos insumos
provenientes do esgotamento sanitário,
é relevante observar o nível de coleta e

Since these inputs are transformed into biogas, it is also necessary to understand the
maturity levels of the markets in which it
can be sold, such as electricity, steam, and

tratamento de água e esgoto.

biomethane for the use of vehicular gas,

Uma vez que estes insumos são transfor-

thermal energy (heating and conditioning),

mados em biogás, também é necessário

biofertilizers, reuse water and carbon gas

entender os níveis de maturidade dos

for industrial use.

mercados em que pode ser vendido, como
os mercados de energia elétrica, vapor,
biometano para uso de gás veicular, biometano para injeção na rede de gás, energia
térmica (aquecimento e condicionamento),
biofertilizantes, água de reúso e gás carbônico
para uso industrial.

biomethane for injection in the gas network,

In order for a foreign technology to be disseminated in the Brazilian biogas market,
it is necessary to have a strategic view of
the maturity level of the input and output
markets. In other words, the balance between
biogas supply and demand.
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Para que uma tecnologia estrangeira possa

Another relevant aspect in this item is the

ser difundida no mercado de biogás brasi-

structure of the production chain associated

leiro, é preciso ter uma visão estratégica do

with these markets, as well as its efficiency.

nível de maturidade dos mercados de inputs
e outputs – em outras palavras, o equilíbrio

•

F
 avourable institutional environment
and incentives: several factors support

entre oferta e demanda de biogás.

the development of an industry, like busi-

•

Outro aspecto relevante a ser observado

ness-enabling environment and incentives,

nesse item é a estrutura da cadeia produti-

both established and tailored by public

va associada a estes mercados, bem como

policies and regulatory benchmarks. In this

sua eficiência.

case, the adequate integration of a new
technology originated from a foreign

Ambiente institucional favorável e incentivos:

innovation system requires that the public

dentre os diversos fatores que permitem o

policies and regulations in place provide

desenvolvimento de uma indústria, destacam-

incentives (of regulatory, tax and finance

-se o ambiente habilitante de negócios e os

nature) and legal certainty. With respect to

incentivos, ambos estabelecidos e moldados

biogas, it is possible to congregate relevant

pelas políticas públicas e pelos marcos regula-

public policies and regulatory benchmarks

tórios. Sendo assim, para a devida inserção

according to themes referring to biogas

de uma nova tecnologia que advém de um

production process: solid waste, sanita-

sistema de inovação estrangeiro, é fundamen-

tion, industrial property, technology and

tal que as políticas públicas e as regulações

innovation, foreign trade and international

existentes proporcionem incentivos (regulató-

capital, electricity, biofuels, biofertilizers,

rios, tributários e financeiros) e segurança

environment, agriculture and cities. Indus-

jurídica. Em relação ao biogás, é possível

trial policies and sector-specific incentive

agrupar as políticas públicas e os marcos

mechanisms should be noted as well.

regulatórios de interesse por temas ligados às etapas do seu processo produtivo:

•

•

B
 ureaucratic and administrative barriers:

resíduos sólidos, saneamento, propriedade

the market agents working in the country

industrial, tecnologia e inovação, comércio

who intend to transfer technology in Brazil

exterior e capitais estrangeiros, energia

must go through a set of formal and infor-

elétrica, biocombustíveis, biofertilizantes,

mal rules. In the case of INPI technology

meio ambiente, agricultura e cidades. É

and franchise agreements, for instance,

importante observar também as políticas

the agents have to follow the bureaucratic

industriais e os mecanismos de incentivo

and administrative procedure required by

específicos do setor.

the institution, in addition to being able to

Barreiras burocráticas e administrativas:

tackle the discrepancies and change of rules
that may occur during the proceedings. In

os agentes de mercado que atuam no país

this regard, INPI lacks institutional, tech-

e que querem realizar a transferência de

nical and human capacity building. 87 The

87 Buainain, A. M., 2018.
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tecnologia no Brasil passam por um conjunto

same can be said of investors intending to

de regras formais e informais. No que tange

invest or establish a subsidiary in Brazil.

aos contratos de tecnologia e franquia do

They have to comply with the bureaucratic

INPI, por exemplo, os agentes devem seguir

and administrative procedure of several in-

o procedimento burocrático e administra-

stitutions. It should be pointed out, then,

tivo determinado pela instituição, além de

that institutions laying down the rules and

serem capazes de lidar com as discrepâncias

defining the procedures to be met should

e alterações de regras que podem ocorrer

make efforts so that transactions take place

ao longo da tramitação. Neste aspecto, o

with legal certainty and feasibility and

INPI carece de fortalecimento institucional,

establish low cost transactions.

técnico e humano. 90 O mesmo ocorre para
um investidor que queira investir ou abrir

Technology innovation and absorption ca-

uma subsidiária no Brasil. Ele deve seguir o

pacity: the technology absorption capacity

procedimento burocrático e administrativo

by the receiving agent is a key factor in the

de diversas instituições. Cabe frisar, então,

technology transfer process, and is crucial

que as instituições que estabelecem as regras e definem os procedimentos a serem
cumpridos deveriam empregar esforços
para que as transações ocorram com segurança e viabilidade jurídica e seus custos

•

•

for the correct use of technology and for
its dissemination. The absorption capacity,
at major level, depends on the quality of
the educational system and, at minor level,
on research and development activities,

de transação sejam baixos.

on training programs and on business in-

Inovação tecnológica e capacidade de

capital and in innovation, therefore, are

absorção: a capacidade de absorção da

critical. Additionally, the importance of

tecnologia por parte do agente receptor é

adjustment of foreign technology innova-

fator crucial no processo de transferência

tion to the particularities of the receiving

tecnológica, sendo fundamental para o uso

country should be stressed. If this is not

correto da tecnologia e para a sua difusão.

taken into consideration, the advent of a

novation capacity. Investments in human

number of risks will impair the domestic
A capacidade de absorção, em nível macro,

dissemination of technology.

depende da qualidade do sistema de educação e, em nível micro, de atividades de

Concerning the Brazilian entrepreneur-inno-

pesquisa e desenvolvimento, de programas

vation relation, it should be pointed out that:

de capacitação e da capacidade empresarial de inovação. Os investimentos em
capital humano e em inovação, portanto,
são centrais. Além disso, cabe destacar a
importância da capacidade de adaptação
da inovação tecnológica estrangeira às

90 Buainain, A. M., 2018.

“the legacies of a closed economy model,
with a strong industry protection, which
prepared a skilled business community
ready to face crises and survive under a
monetary and institutional uncertainty
environment that marked the country’s
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especificidades do país receptor. Se isso

history, though resistant to the risk inherent

não for considerado, desecandeia-se um

to innovation. By not being subject to the

conjunto de riscos que inviabilizam a difusão

stronger pressures of competition, it was

nacional da tecnologia.

possible to adopt a pragmatic position of

No que diz respeito à relação entre o empreendedor brasileiro e a inovação, é possível
destacar que:
“as heranças de um modelo de economia
fechada, com elevada proteção à indústria,
que formou um empresariado habilidoso para enfrentar crises e sobreviver no

not running innovation risks, and when
necessary to opt for modernization via the
acquisition of machinery and equipment,
staff training and technical consulting.
Another point to be considered regarding
technology diffusion in the Brazilian market is that:

ambiente de incerteza e instabilidade

“Intellectual property is very seldom used

monetária e institucional que marcou a

by Brazilian companies, whose innovative

trajetória do país, mas avesso ao risco

process is based mainly on the acquisition

inerente à inovação. Não sofrendo as

of technology than on their own creation

pressões mais fortes da concorrência, foi

of product and process innovations and,

possível acomodar-se na posição prag-

for that reason, make a limited use of

mática de não correr os riscos da ino-

formal protection as market strategy.”

vação, e quando necessário optar pela

(Buainain, A. M., 2018)

modernização via aquisição de máquinas
e equipamentos, treinamento de pessoal

Some challenges must be faced in order to

e consultorias técnicas.

generate internal technology capacity and,
consequently, to develop the exogenous

Outro aspecto que deve ser considerado
na questão da difusão da tecnologia no
mercado brasileiro é:
“Propriedade intelectual é pouco utilizada
pelas empresas brasileiras, cujo processo
inovativo se baseia mais em aquisição de
tecnologia do que em geração própria de
inovações de produto e processo, e que
por isso mesmo usam de forma limitada
a proteção formal como estratégia de
mercado.” (Buainain, A. M., 2018)

technology absorption capacity.

BIOGÁS: INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE PARA O SANEAMENTO BÁSICO
BIOGAS: INNOVATION AND SUSTAINABILITY FOR WASTE AND WASTEWATER

Existem desafios que precisam ser enfrentados para a geração de capacidades
tecnológicas internas e, consequentemente,
o desenvolvimento da capacidade de
absorção de tecnologia exógena.
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