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Canal - Jornal da Bioenergia

O mercado de energias renováveis no Brasil está otimista.  O ano pas-

sado foi marcado pelo crescimento da energia solar fotovoltaica, eólica 

e consolidação da do uso do biogás e do biodiesel no mercado nacional.

Por exemplo, no setor de biodiesel o ano de 2019 foi recorde. Com a 

entrada do B11, foi alcançada a marca de 5,9 bilhões de litros de biodie-

sel produzidos para atender a demanda interna. E com o B12, que entrou 

em vigor em março, a expectativa é de uma produção de com 6,8 bilhões 

de litros/ano, um novo recorde.

Na energia eólica, 2019 foi muito importante, já que foi o período em 

que a fonte passou a ser a segunda da matriz elétrica brasileira, ocupan-

do quase 10%. Os mesmos sinais positivos são com a energia solar, com 

mais de 1,8 MW instalados. Mas os desafios ainda são pertinentes, em 

especial a revisão da Resolução Normativa nº482.

 Já no biogás, há uma perspectiva de maiores investimentos devido 

as políticas públicas estabelecidas, como o RenovaBio,  e maior conheci-

mento sobre a Nova Geração do Biogás, que garante oferta com qualida-

de e volume do energético. Enfim, as energias renováveis vêm ganhando 

mais espaço e mercado não apenas no Brasil, mas no mundo. 

Uma boa leitura.
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entrevista | Elbia Gannoum - abEEólica
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Elbia Gannoum, é presiden-
te executiva da ABEEólica 
desde 2011. É Doutora em 

Engenharia de Produção pela 
Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC), mestre em Eco-
nomia pela Universidade Federal 
de Santa Catarina, e bacharel em 
Ciências Econômicas pela Uni-
versidade Federal de Uberlândia 
(UFU). 

Energia eólica 
se consolida na 

matriz energética
Cejane Pupulin

Canal: Como a ABEEÓLICA ava-
lia 2019?
Elbia Gannoum: apesar de a econo-
mia brasileira não ter ainda dado sinais 
de que crescer como esperávamos, ti-
vemos uma contratação boa de ener-
gia eólica no mercado regulado em 
2019. Somando os leilões a-4 e a-6, 
foram contratados 1,13 GW de nova 
capacidade instalada. assim como em 
2018, repetiu-se o movimento de ven-
der mais no mercado livre. estimamos 
ter vendido mais de 2 GW no mercado 
livre em 2019, mas ainda não temos os 
números fechados. 
o ano 2019 foi muito importante para 
a energia eólica: foi o período em que 
a fonte passou a ser a segunda da ma-
triz elétrica brasileira, ocupando quase 
10%. Foi também o momento que 
ultrapassamos a marca de 15GW de 
capacidade instalada. 
 os números de 2019 ainda não es-
tão fechados, mas estamos iniciando 
o  2020 com 15,4 GW instalados, em 
mais de 615 parques e mais de 7.500 
aerogeradores. São números impor-
tantes e devem ser comemorados. 

Canal: E para 2020, qual a ex-
pectativa de crescimento?
Elbia: Para 2020, embora não tenha-
mos um número do que esperamos 
contratar, esperamos que o movimen-
to de contratar mais no mercado livre 
do que no mercado regulado tende a 
se repetir. 

Canal: A energia eólica já evitou 
a emissão de quanto CO2 na at-
mosfera?
Elbia: os dados de 2019 ainda não es-

tão fechados. em 2018, foram evitadas 
emissões de 20,58 milhões de tonela-
das de Co2.

Canal: O Brasil se consolidou na 
8ª oposição do ranking mundial . 
A que se deve esse crescimento? 
Elbia: acreditamos que isso se deve a 
uma trajetória virtuosa de crescimento 
sustentável no Brasil, compatível com 
o desenvolvimento de uma indústria 
que foi criada praticamente do zero no 
País, o que foi o grande desafio deste 
período. Há dez anos, tínhamos pou-
co mais de 0,6 GW instalados e che-
gamos no segundo semestre de 2019 
com 15,1 GW de capacidade instalada 
em mais 600 parques e com 7.500 ae-
rogeradores em operação. de 2010 a 
2018, o investimento no setor foi de 
US$ 31,2 bilhões, segundo dados da 
Bloomberg new energy Finance. 

Canal: A energia eólica pode co-
brir quantos por cento das neces-
sidades brasileiras de energia? 
Elbia: no caso do Brasil, podemos di-
zer que o potencial eólico atual é mais 
de três vezes a necessidade de energia 
do país. Hoje somando todas as fontes 
de energia  - nuclear, hídrica, térmica, 
eólica e outras -, a capacidade insta-
lada do Brasil é da ordem de mais de 
160 GW. de potencial eólico, temos 
estimados mais de 500 GW. isso não 
significa, no entanto, e é bom que se 
explique isso de forma clara, que o Bra-
sil poderia ser inteiramente abasteci-
do por energia eólica. Há que se consi-
derar algo muito importante: a matriz 
de geração de eletricidade de um País 
deve ser diversificada entre as demais 
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fontes de geração e a expansão da 
matriz tende a se dar por meio de 
fontes renováveis, dentre as quais 
está a eólica. Considerando que o 
Brasil ainda tem um baixo consu-
mo de eletricidade per capita e o 
crescimento estimado para o País, 
a energia eólica ainda possui mui-
tas décadas de desenvolvimento e 
ótimas perspectivas de crescimen-
to. Sempre que falamos de contra-
tações e do futuro da fonte eólica 
no Brasil, é importante reiterar esse 
conceito muito importante: nos-
sa matriz elétrica tem a admirável 
qualidade de ser diversificada e 
assim deve continuar. Cada fonte 
tem seus méritos e precisamos 
de todas, especialmente se consi-
derarmos que a expansão da ma-
triz deve se dar majoritariamente 
por fontes renováveis. do lado da 
energia eólica, o que podemos 
dizer é que a escolha de sua con-
tratação faz sentido do ponto de 
vista técnico, social, ambiental e 
econômico, já que tem sido a mais 
competitiva nos últimos leilões. 
não temos como saber quanto 
será contratado nos próximos lei-
lões do mercado regulado, mas 
o futuro certamente é promissor 
para a fonte eólica.  
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entrevista | alEssandro GardEmann - bioGás
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Alessandro Gardemann é presidente da Associação Brasileira do Biogás 
(ABiogás) e foi um dos fundadores da entidade. É formado em Admi-
nistração de Empresas pela Escola de Administração de Empresas de 

São Paulo (EAESP- FGV), com cinco anos de atuação no mercado financeiro. 
Em 2008, fundou a Geo Energética e, desde então, tem se dedicado ao biogás. 

Um mercado 
promissor
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Canal – Jornal da Bioenergia: 
Como a ABiogás avalia o ano de 
2019? 
Alessandro Gardemann: o ano foi 
de consolidação com um crescimen-
to importante de 40% na oferta de 
biogás, além do início da implantação 
de projetos cruciais para o desenvol-
vimento da matriz: o RenovaBio, que 
vai ressaltar a eficiência energético-
-ambiental do nosso combustível; o 
novo Mercado do Gás, que irá redi-
recionar o setor e facilitar a inovação 
com a criação de novos projetos; a 
oferta de caminhões e tratores a gás 
no Brasil, que vão ajudar a descarbo-
nizar a agroindústria e a oferta pelo 
BndeS de recursos do Fundo Clima 
para a implementação de projetos 
de biogás. estamos com tudo pronto 
para crescer exponencialmente a im-
plementação de projetos e oferta de 
biogás. 
além disso, a aBiogás atingiu quase 70 
associados, mostrando a representati-
vidade da associação e nossos even-
tos - como no Seminário Técnico e o 
Fórum do Biogás - bateram recordes 
de público e conteúdo.

Canal: Qual a capacidade atual 
brasileira? 
Alessandro: Por sua característica 
democrática, o biogás pode ser pro-
duzido em grandes empresas, mas 
também em pequenas fazendas por 
pequenos produtores. desta forma, a 
aBiogás busca encontrar uma forma 
confiável do mapeamento exato da 
quantidade de todos os produtores 
no Brasil. atualmente, estima-se uma 
produção de aproximadamente 1,6 
bilhão de m³/ano de biogás em cerca 
de 400 plantas em operação no país. a 
estimativa representa um aumento de 
236%, se comparado com os números 
do setor em 2015. na época, existiam 
127 plantas em operação produzindo 
aproximadamente 475 milhões de 
m³/ano de biogás.

Canal: E quais as perspectivas 
para 2020? 
Alessandro: estamos extremamente 
animados com os novos investidores, 
novos projetos, as políticas públicas 
estabelecidas, as fontes de financia-
mento e maior conhecimento sobre 
a nova Geração do Biogás, que garan-
te oferta com qualidade e volume do 
energético.
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Canal: Como estão as tratativas 
para as venda de Cbios pelo Reno-
vaBio?
Alessandro: as normas e a plata-
forma, que englobará a emissão dos 
CBios, já existem. a escrituração tam-
bém já está definida e as nFs podem 
ser emitidas desde 24/12/19 e já po-
dem ser escrituradas desde 12/01/20. 
Somente a plataforma de comerciali-
zação ainda precisa ser definida.
as metas preliminares lançadas pela 
anP totalizam 28.700.00 de CBios, 
sendo que 65% desses estão concen-
trados em três distribuidoras  - Petro-
bras distribuidora, ipiranga Produtos 
de Petróleo e Raízen Combustíveis - 
das 134 listadas pela agência.

Canal: O que representa o início 
do RenovaBio para o setor? 
Alessandro: em 10 anos de opera-
ção, acredita-se que a política possa 
ser responsável pela adição de R$ 1,2 
tri na economia. o RenovaBio opera 
um sistema de compensação do car-
bono gerando créditos para os produ-
tores de biocombustíveis na Bolsa de 
Valores ao mesmo tempo que obriga 
distribuidores de combustíveis fósseis 
a adquirir estes créditos. 
o biometano, combustível produzi-
do a partir da purificação do biogás, 
tem a melhor nota por utilizar so-
mente resíduos e, pode, potencial-

mente, com adequação da regula-
ção pegada negativa de carbono, 
ser creditado tanto como produto, 
quanto com seu uso na produção 
do etanol e melhorando a sua nota. 
o RenovaBio não será impulsio-
nado com o setor, e sim ele será o 
responsável pelo advento do se-
tor sucroalcooleiro, que teve anos 
complicados e com queda de pro-
dutividade, como um incentivo de 
fontes alternativas como o biogás.

Canal: O que é o Novo Mercado 
de Gás? Em que ajudará o setor?
Alessandro: o novo Mercado de 
Gás prevê ações em pilares que en-
volvem o possível crescimento do 
biogás: aumentar a geração de ener-
gia térmica, expandir investimentos 
em infraestrutura de gás, quebra do 
monopólio de transporte e distribui-
ção da Petrobras. o biometano já é 
reconhecido e regulado pela anP e, 
atendendo as normas da agência, é 
totalmente intercambiável com o gás 
natural, podendo entrar na onda de 
crescimento desse combustível, pre-
visto pelo novo Mercado do Gás. Te-
mos potencial para ofertar gás onde 
não tem oferta devido à falta de infra-
estrutura de transporte e distribuição. 
a produção de gás descentralizada e 
perto dos locais de consumo acelera 
o desenvolvimento do mercado.

Canal: Quem são os principais 
geradores de biogás?
Alessandro: em termos de números 
de usinas, o setor da agropecuária é o 
carro chefe, com destaque para a sui-
nocultura. Contudo, quando falamos 
de capacidade instalada, a maior pro-
dução de energia vem dos aterros sa-
nitários, dado o potencial de geração 
de biogás nesses locais.

Canal: Qual a principal dificul-
dade do setor para o crescimen-
to? Ainda existe preconceito?
Alessandro: Há uma relativa falta de 
acessibilidade a informações técnicas, 
comerciais e legais no que tange a 
produção de biogás, sendo essa, umas 
das principais frentes de atuação da 
associação. Com pouca informação à 
mão e pouco conhecimento de proje-
tos implementados, o interessado não 
se sente seguro em investir na fonte. 
essa insegurança também vem pelo 
baixo número de políticas públicas es-
pecíficas ao tema. existem políticas es-
taduais para o biogás, algumas já em 
vigor, outras em nível de projeto de lei, 
mas ainda há caminho para percorrer. 
Uma política a nível nacional, uma re-
solução que dê enquadramento para 
as usinas dentro do âmbito do licen-
ciamento ambiental e ações do tipo 
são necessárias para regular o setor e 
dar mais segurança ao investidor. 
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entrevista | rodriGo lopEs sauaia  - absolar 

Rodrigo Lopes Sauaia é di-
retor Executivo da Associa-
ção Brasileira de Energia 

Solar Fotovoltaica (ABSolar). Pos-
sui doutorado em Engenharia e 
Tecnologia de Materiais pela PUC 
-RSl, com colaboração internacio-
nal na área de energia solar foto-
voltaica realizada no Fraunhofer 
Institut für Solare Energiesysteme 
(Fraunhofer ISE, Alemanha), mes-
trado em Energias Renováveis 
com especialização em Energia 
Solar Fotovoltaica realizado na 
Loughborough University e na 
Northumbria University, no Reino 
Unido, com colaboração interna-
cional realizada no ETH Zürich, 
na Suíça, além de bacharelado e 
licenciatura em Química pela Uni-
versidade de São Paulo.

Construção de marco 
legal para a energia 
solar fotovoltaica  
é prioridade
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Canal – Jornal da Bioenergia: 
Como o senhor avalia o ano de 
2019?  
Rodrigo Sauaia: Para o setor de 
energia solar fotovoltaica o ano de 
2019 foi brilhante, de muito trabalho 
e crescimento. Mas também foi mar-
cado com alguns desafios e ameaças, 
que esperamos superar em 2020. 
o principal desafio é a revisão da Re-
solução normativa nº482, que come-
çou em 2019 apenas como um pro-
cesso que avaliava a metodologia e 
os benefícios da geração distribuída, 
para qual encaminhamos uma con-
tribuição técnica detalhada, mostran-
do os benefícios que a tecnologia 
traz nas esferas elétrica, social, econô-
mica, ambiental, estratégica e outras. 
Mas no segundo semestre, o merca-
do e o setor solar fotovoltaico foram 
surpreendidos com uma mudança 
de proposta pela agência nacional 
de energia elétrica (aneel) com rela-
ção à micro e a minigeração distribu-
ída, ocasionando o setor a se mobi-
lizar e buscar diálogo com a própria 
agência, com a qual tivemos diversas 
reuniões e interlocuções. 
dado a percepção de insegurança e 
instabilidade que foi gerada no mer-
cado, a associação, com o objetivo 
de gerar estabilidade, quer ampliar 
o tema e buscar a construção de 
um marco legal para a geração dis-
tribuída solar fotovoltaica. este tema 
continua forte em 2020, já que de-
pendemos do Congresso nacional. a 
aBSolar acredita que podemos cons-
truir as bases sólidas para o desenvol-
vido – em curto, médio e longo prazo 
– para o desenvolvimento desta mo-
dalidade.  

Canal: Como tem se desenvolvi-
do a produção da energia solar no 
Brasil? 
Rodrigo: Podemos avaliar os dados 
da evolução do setor. no início de 
2019 a potência operacional total do 
setor era de 2.299,9 MW - 1.798 MW 
provenientes da geração centraliza-
da e 501,9 MW da micro e minigera-
ção distribuída. 
em 2019 passamos por uma evolu-
ção positiva, com mais de 1,8 MW 
instalados no Brasil, que representa 
um crescimento do mercado. a ener-
gia solar fotovoltaica continuou ace-
lerando no Brasil, apesar disso, o país 
ainda é atrasado nessa tecnologia. 

Começamos o ano de 2020 com a 
potência operacional total do setor  
com 4.400,3 MW - 2.473,5 MW pro-
venientes da geração centralizada e 
1.926,8 MW da micro e minigeração 
distribuída. atualmente, a energia 
solar fotovoltaica é responsável por 
1,4% da matriz energética brasileira. 

Canal: Qual modalidade vem se 
destacando?
Rodrigo: em um balanço geral, o 
mercado da geração distribuída cres-
ceu mais do que a centralizada em 
2019. a participação da primeira vol-
tou a aumentar no Brasil. até 2018, 
a geração centralizada liderava com 
folga o mercado de energia solar fo-
tovoltaica, mas a partir do ano passa-
do, tivemos uma alteração. 
até 2016, mercado era praticamente 
inexistente. em 2017 verificamos o 
primeiro salto, passando de 1 GW. em 
2018 ultrapassamos o 2º GW e, em 
2019, já são 4,4GW. o Brasil cresceu 
aproximadamente 2 GW em um ano, 
é um aumento importante, que teve 
um participação grande da geração 
distribuída. 
em resumo, a geração distribuída – 
com sistemas em telhados e facha-
das de casas, indústrias e empresas, 
além de propriedades rurais, prédios 
públicos e em pequenos terrenos 
- foi o segmento de mercado que li-
derou o crescimento da energia solar 
fotovoltaica. em segundo ficou a ge-
ração centralizada, que são contrata-
das pelo Governo Federal. 
Um segmento que deve se destacar 
em 2020 é o mercado livre. em 2019, 

as usinas solares fotovoltaicas de 
grande porte mostraram a sua com-
petividade, confirmando nos dois lei-
lões a -4 e a-6,  realizados em 2019, 
com participação da solar fotovoltai-
ca  a acessibilidade desta tecnologia. 
Conseguimos mostrar que se pode 
reduzir o preço médio de compra 
de energia para a sociedade através 
de grandes leilões. a tecnologia foi 
a fonte mais competitiva  dentre as 
renováveis de ambos os leilões, isso 
mostra que a solar fotovoltaica assu-
miu um novo patamar. 
Para 2020, por conta deste ganho na 
disputa, o segmento do mercado li-
vre, que antes tinha pouca interação 
com a energia solar fotovoltaica, ago-
ra olha com muito interesse para essa 
fonte, como uma forma de redução 
de preços, incorporando ao seu mix a 
energia solar fotovoltaica. 

Canal: Esse desenvolvimento 
acompanha o cenário mundial?
Rodrigo: o Brasil vem crescendo no 
uso da tecnologia fotovoltaica, mas 
ainda é um mercado atrasado em 
comparação a outros países. a pro-
dução de 4 GW – somando a gera-
ção distribuída e centralizada – está 
muito longe que do que os principais 
mercados de energia fotovoltaica do 
mundo possuem de capacidade ins-
talada. Para se ter uma ideia, a China 
tinha no final de 2018, mais 176 GW 
de energia fotovoltaica. os estados 
Unidos mais de 60 GW; o Japão, 50 
GW; a alemanha mais de 45 GW e Ín-
dia com mais de 30 GW. e esses mer-
cados continuam acelerando seus 
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investimentos e contam com o im-
portante apoio dos seus governos. 

Canal: Qual a situação das gran-
des usinas? Quais os desafios des-
te mercado para este ano?
Rodrigo: Para esse segmento de 
mercado de energia centralizada 
temos para 2020 um prognóstico in-
teressante através dos leilões do Go-
verno Federal que já estão previstos. 
além disso, também temos leilões 
de mercado livre que são realizados 
por comercializadoras que compram 
energia renovável para compor seu 
portfólio.
Um terceiro segmento para as usinas 
de grande porte são os contratos bi-
laterais diretos – entre os consumi-
dores e os geradores, com o suporte 
de uma comercializadora.  

Mas para que esse mercado de ener-
gia centralizada continue funcionan-
do existem desafios que precisam 
ser superados. os principais são:  
l acompanhar de perto o debate 

no Congresso nacional sobre mo-
dernização do setor elétrico, avan-
çando em projetos de leis na Câ-
mara e no Senado. e também na 
produção de um Código Brasileiro 
de energia elétrica, que está em 
avaliação por uma comissão espe-
cífica; 
l Buscar por mais demandas para 

as usinas de grande porte, dado a  
seus preços competitivos, ou seja, 
é fundamental que o  Governo  au-
mente suas ambições para a fonte 
solar fotovoltaica incorporando 
um papel mais representativo des-
ta fonte na matriz energética brasi-
leira. essa é a energia limpa e reno-
vável mais barata para o cidadão e 
para as empresas. 
l Busca de equilíbrio e isonomia de 

condições entre os mercados re-
gulares e livres. Hoje o mercado li-
vre ainda possui alguns obstáculos 
para o desenvolvimento de proje-
tos, por exemplo, na área de cone-
xão, em que há uma desvantagem 
em relação ao mercado regulado. 
Por isso, buscaremos trabalhar jun-
to com o Governo Federal. 
l Valoração dos atributos da energia 

solar adequados no processo de 
modernização, levando em con-
sideração os benefícios que esta 
tecnologia pode trazer do ponto 

de vista de competitividade, de ge-
ração de energia limpa e renová-
vel, ou seja, benefícios ambientais 
e também elétricos e energéticos 
específicos do setor. 
l além de manter uma interlocu-

ção propositiva,  construtiva e ativa 
junto com as autoridades do setor 
elétrico brasileiro para ajudar no 
trabalho da geração centralizada. 

Canal: E as dificuldades na gera-
ção distribuída? 
Rodrigo: nessa área o foco principal 
é a Resolução normativa 482. a asso-
ciação buscará a construção de um 
marco legal transparente, justo, está-
vel e que contribua para o desenvol-
vimento e o crescimento da geração 
distribuída solar e de outras fontes 
renováveis no nosso país. 
Também vamos trabalhar no eixo 
da cadeira produtiva do setor, bus-
cando uma isonomia tributária e um 
aumento na competitividade das in-
dústrias que produzem equipamen-
tos e produtos  para esse mercado, 
zelando pela qualidade e segurança 
dos equipamentos para que o mer-
cado tenha acesso à equipamentos 
de alta tecnologia, inclusivo os pro-
duzidos em território nacional. 
Há duas outras áreas transversais que 
manteremos atividades. Uma delas 
é a busca de ampliar e melhorar os 
financiamentos para os projetos de 
pequeno e médio porte da geração 
distribuída, quanto no grande porte 
para a geração centralizada. a segun-
da é uma área nova e importante,  o 
armazenamento de energia elétrica, 
que possui enorme sinergia com a 
energia solar fotovoltaica e tem sido 
uma ferramenta importante em ou-
tros países na ampliação da parti-
cipação da energia solar em novas 
aplicações, trazendo novos serviços 
e benefícios aos consumidores, ge-
radores, transmissores, distribuidores 
de energia elétrica no país de modo 
a começar a incorporar o armazena-
mento no setor elétrico brasileiro – 
que ainda não é realidade. 

Canal: Como está a discussão com 
sobre a revisão da Resolução norma-
tiva e a possibilidade de não taxação 
da energia solar distribuída? 
Rodrigo: do ponto de vista regula-
tório, a aBSolar  encaminhou uma 

contribuição robusta de 144 páginas 
para a aneel em 30 de dezembro 
de 2019, recomendando uma série 
de mudanças e aprimoramentos as 
questões propostas pela agência, 
que de acordo com a nossa visão, 
estavam desiquilibradas por descon-
siderar uma importante parcela de 
benefícios – elétricos, econômicos, 
sociais, ambientais e estratégicos  - 
que a geração distribuída traz para os 
consumidores e a sociedade brasilei-
ra. 
a aBSolar também apresentou uma 
proposta técnica , e apesar do deba-
te estar muito focado na compensa-
ção de energia elétrica, a resolução 
normativa 482 é muito mais que só 
essa compensação, por isso, analisa-
mos linha por linha da Resolução e 
o Prodist - Sessão 3.7 – que defini os 
critérios técnicos para a micro e mi-
nigeração distribuída. Fizemos con-
tribuições para melhorar esses dois 
documentos que permitem superar 
uma série de desafios e barreiras que 
existem no mercado, algumas delas 
por conta de excessos por parte das 
distribuidoras com exigências técni-
cas, processuais e burocráticas que 
encarecem a geração distribuída e 
a instalações dos sistemas. Também 
precisa ser discutido o enorme vo-
lume de reclamações referentes ao 
descumprimento de prazos por par-
te das distribuidoras. É fundamental 
que exista uma responsabilidade 
da aneel de fiscalizar e punir essas 
irregularidades. enfim, foram vários 
aspectos nos quais a aBSolar contri-
buiu . 
Mas esse tema ganhou na nova pro-
porção, quando o Presidente da Re-
publica , Jair Bolsonaro, se posicionou 
de forma clara e contundente favorá-
vel  a geração distribuída  e contra os 
desincentivos a essa modalidade. e, 
na sequência, o Presidente da Câma-
ra dos deputados, Rodrigo Maia, e do 
Senado, davi alcolumbre, somaram e 
fecharam a questão em favor da ge-
ração solar distribuída. Foi colocada 
como estratégia a construção de um 
marco legal para setor. esse trabalho 
é fundamental, porque hoje não exis-
te uma base legal sólida para o setor, 
sem politicas publicas ou programas 
que tragam segurança jurídica e es-
tabilidade para a geração distribuída 
no Brasil. 
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entrevista | donizEtE tokarski  - biodiEsEl 

B12 já é uma 
realidade
A expectAtivA é 
Atingir 6,8 bilhões 
de litros de 
biodiesel em 2020

Canal: Jornal da Bioenergia: 
Como o senhor avalia 2019 para a 
União Brasileira do Biodiesel e Bio-
querosene (Ubrabio)?
Donizete Tokarski: o ano foi de re-
cordes para o setor. Com a entrada 
do B11, em setembro, alcançamos 
o recorde de 5,9 bilhões de litros de 
biodiesel produzidos para atender a 
demanda interna.

Canal: Qual a expectativa para 
2020?
Donizete: Com o início do B12 em 
março, a expectativa é que a produ-
ção seja recorde novamente, com 6,8 
bilhões de litros/ano. além disso, o 
início do RenovaBio e a perspectiva 
de aumentos de mistura anuais até 
o B15 em 2023 estão incentivando 
investimentos do setor produtivo em 
ampliações, produção mais eficiente 
e busca por excelência de qualidade, 
a exemplo da proposta da Ubrabio 
de desenvolver um biodiesel pre-
mium entre suas associadas.

Canal: O B12 já será uma realida-
de para o próximo mês de março. 

O setor está preparado? Apenas 
com a implantação do B12, quan-
to será consumido de biodiesel no 
país? O que representa esse au-
mento na economia e geração de 
renda do setor?
Donizete: Sim, o setor está prepa-
rado. a expectativa é de chegar-
mos a 6,8 bilhões de litros de bio-
diesel em 2020. Hoje a capacidade 
autorizada pela agência nacional 
do Petróleo, Gás natural e Biocom-
bustíveis (anP) é de 9,2 bilhões 
de litros, mais do que o suficiente 
para atender a demanda.
Quanto aos impactos na economia, 
a evolução do uso de biodiesel, além 
de estar em linha com o RenovaBio, 
vai atrair investimentos em novas uni-
dades de produção da ordem de R$ 
1,2 bilhão. Serão necessárias 12 novas 
unidades de produção de biodie-
sel com a capacidade média de 170 
milhões de litros/ano para atender o 
B15. isso significa novos empregos, 
geração de renda e movimentação 
da economia. outro setor que será 

alavancado é o de processamento 
de soja. a Ubrabio estima um acrés-
cimo de 15 milhões de toneladas no 
processamento de soja, o que vai de-
mandar investimento do setor priva-
do equivalente a R$ 3,8 bilhões, além 
de promover agregação de valor à 
produção agrícola e fortalecimento 
da indústria nacional de carnes e de-
rivados.

Canal: A Ubrabio acredita que 
o B15 será realmente possível até 
2023?
Donizete: Com certeza. além de ser 
lei, o setor já está se preparando, am-
pliando a capacidade das unidades 
produtores, construindo novas e me-
lhorando ainda mais a especificação 
e a qualidade do biodiesel. 

Canal: Após o B15, há previsão 
de mais aumento no PNPB?
Donizete: Sim. a ideia é que os au-
mentos de um ponto percentual ao 
ano continuem após o B15, para que 
possamos atingir o B20.

Donizete Tokarski é Diretor Superinten-
dente da União Brasileira do Biodiesel 
e Bioquerosene (Ubrabio), onde atua 

desde a fundação da entidade, em 2007. Gra-
duado em Engenharia Agronômica (UFG) com 
especialização em Atividade de Gestão Am-
biental pela FAO/ONU, em Madrid (Espanha). 
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artiGo| João GuilhErmE sabino omEtto*

Caminhos dos 
transportes globais 

passam pelos 
canaviais do Brasil

O setor de transportes pro-
duz anualmente oito giga-
toneladas (oito bilhões de 

quilos) de substâncias causadoras 
do aquecimento global, volume 70 
vezes mais alto do que há 30 anos. 
É, ainda, responsável por 25% das 
emissões mundiais de gases de 
efeito estufa. Tais dados, divulga-
dos pelo Painel Intergovernamen-
tal sobre Mudanças Climáticas 
(IPCC), demonstram ser necessário 
encontrar alternativas menos po-
luentes e mais sustentáveis para a 
locomoção de pessoas e cargas. 

Uma das respostas a esse desa-
fio refere-se aos veículos elétricos. 
Contudo, a solução não é tão efi-
caz quanto parece. Explico: 60% da 
eletricidade produzida em todo o 
mundo em 2018 foram provenien-
tes de combustíveis fósseis e 18%, 
dos nucleares, segundo revela a 
Agência Internacional de Energia 
(AIE). Em termos práticos, isso sig-
nifica que 80% dos carros elétricos 
consomem indiretamente petró-
leo ou urânio das usinas termonu-
cleares. Ou seja, muita tecnologia 
para poucos resultados concretos. 

Diante dessas informações, sur-
preendentes para muitos, os veícu-
los flex brasileiros, uma tecnologia 
genuinamente nacional, quando 

abastecidos integralmente com 
etanol já são mais sustentáveis e 
muito menos nocivos à atmosfera 
do que os movidos a eletricidade 
gerada por energia fóssil ou nucle-
ar. Afinal, os biocombustíveis são 
renováveis e muito menos poluen-
tes do que os advindos do petró-
leo e do urânio enriquecido. 

Notícia ainda melhor, porém, é o 
desenvolvimento de veículos elé-
tricos movidos por meio de células 
que transformam um combustível 
em eletricidade. O processo dá-se 
por reação química geradora de 
água e nada poluente. E o etanol é 
o combustível renovável utilizado 
por essa tecnologia, apresentada 
em um protótipo durante o lan-
çamento da Política Nacional de 
Biocombustíveis (RenovaBio), em 
Brasília, em 2017. 

Este programa, em pleno vigor 
desde 26 de dezembro de 2019, 
deverá gerar investimentos, ape-
nas no segmento de etanol, de R$ 
9 bilhões por ano na renovação de 
canaviais e mais R$ 4 bilhões no 
aumento da produção de cana-
-de-açúcar, segundo estimativas 
do Governo Federal. Além disso, 
os produtores de álcool já se mo-
vimentam para buscar as certifica-
ções para emissão dos créditos de 
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descarbonização na Agência Na-
cional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP), conforme 
prevê o RenovaBio. Vale lembrar 
que os chamados Cbios poderão 
ser negociados nas bolsas de valo-
res. Cada um deles equivale a uma 
tonelada de carbono que deixará 
de ser lançada na atmosfera. 

Em meio a todo esse cenário, 
é estimulante saber que, na safra 
2018/2019, o Brasil quebrou o re-
corde de produção de etanol, com 
33,14 bilhões de litros, 21,7% ou 

5,9 bilhões a mais do que no perío-
do anterior, segundo a Companhia 
Nacional de Abastecimento (Co-
nab). E temos potencial para am-
pliar esses volumes, considerando 
a disponibilidade imensa de terras 
agricultáveis. 

O futuro sustentável dos trans-
portes, cada vez mais próximo e 
inevitável, passa pelo Brasil e seus 
canaviais. As soluções que apresen-
tamos ao Planeta, de caráter am-
biental e econômico, refletem-se 
sobretudo no bem-estar da huma-

nidade, como evidenciam estima-
tivas da Organização Mundial da 
Saúde (OMS): atingir as metas de 
redução da poluição do ar estabe-
lecidas pelo Acordo de Paris pode 
salvar um milhão de vidas por ano 
até 2050. Isto não tem preço! 

*João Guilherme Sabino Ometto, engenheiro (Escola 
de Engenharia de São Carlos - EESC/USP), é vice-
-presidente do Conselho de Administração da Usina 
São Martinho e membro da Academia Nacional de 
Agricultura (ANA).
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Calculadora  
de Biogás

O Centro Internacional de Ener-
gias Renováveis (CIBiogás), criou 
uma Calculadora de Biogás. A fer-
ramenta é gratuita e permite saber 
o potencial de produção de biogás 
de uma propriedade pela quan-
tidade de animais, seja de suínos, 
bovinos ou de aves. A conversão 
é estimada em eletricidade e em 
GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), 
o tradicional “gás de cozinha”. Por 
exemplo, em uma simulação cujo 
plantel de suínos em terminação é 
de 800 cabeças, o volume de bio-
gás pode ser transformado em ele-
tricidade suficiente para abastecer 
cerca de 23 casas populares, ou 
ainda substituir 1.174 botijões de 
13 quilos.

Pedro Colombari é administra-
dor e proprietário da Granja São 
Pedro, no município de São Miguel 
do Iguaçu, no Oeste paranaense. A 
propriedade tem biodigestores ins-
talados há 12 anos e desde então a 
fazenda produz eletricidade com 
o biogás. Em Geração Distribuída 
(GD), Pedro compensa a energia 
gerada com a concessionária local 
(COPEL) e relata que a decisão de 
investir no biogás trouxe econo-
mia à fazenda. “Economizamos en-

tre 5 a 6 mil reais por mês com ele-
tricidade”, revela. Rafael Gonzalez, 
diretor-presidente do CIBiogás, diz 
que a ideia é tornar acessível esse 
novo olhar sobre o biogás e sem 
investimentos nesta etapa inicial. 
“A Calculadora ajuda a democrati-
zar esta energia, que é renovável. 
Ela traz ao produtor a visão sobre 
como o biogás pode impactar na 
qualidade de vida da família, fa-
zendo com que ele perceba parte 
das vantagens econômicas de ter 
um biodigestor instalado na sua 
propriedade”, afirma o diretor. O 
simulador é on-line e simples de 
usar, basta inserir o número de ani-
mais na plataforma.

Felipe Marques, um dos ideali-
zadores da ferramenta e diretor de 
Desenvolvimento Tecnológico do 
CIBiogás, explica que a calculadora 
é o primeiro passo para o produtor 
rural. Marques garante que a ferra-
menta está em desenvolvimento 
e que ela irá abranger ainda mais 
substratos como fecularias (man-
dioca), cervejarias, vitiviniculturas 
(cultura de uvas), aterros, entre 
outros. Para conhecer a Calculado-
ra de Biogás, basta acessar o site: 
www.cibiogas.org

 
Canal com dados da CIBiogás
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A usina de Itaipu começou 2020 com indicati-
vos positivos. No bimestre foram produzidos 
15,47 milhões de megawatts-hora (MWh), 

ante 14,38 milhões de MWh em janeiro e fevereiro 
do ano passado. O número é 7,6% acima do produ-
zido no mesmo período de 2019. Uma quantidade 
energia que daria para abastecer de eletricidade a 
cidade de São Paulo por 6 meses e 24 dias; o Para-
guai, por 10 meses e 21 dias.

Só em fevereiro foram gerados 7,29 milhões de 
MWh. A disponibilidade das unidades geradoras 
ficou em 95,24% e a indisponibilidade forçada das 
unidades geradoras em 0,13%. Traduzindo, o apro-
veitamento da água para produção de energia foi 
de 100%.

Os números comprovam a manutenção da efi-
ciência no aproveitamento da matéria-prima para 
garantir eletricidade para o Brasil e Paraguai. A pro-
dutividade em fevereiro foi de 1,070 MWméd/m³/s, 
superando a do mesmo mês de 2019 (1,063 MW-
méd/m³/s), o que garantiu a melhor performance 
operacional para o mês em todo histórico dos 35 
anos e nove meses de operação da usina.

Já no bimestre, a disponibilidade das unidades 
geradoras foi ainda maior: 96,67%; e a indisponibi-
lidade forçada das unidades geradoras também foi 
excepcional: 0,09%. Novamente, o aproveitamento 
da água disponível para produção de energia foi to-
tal. Canal com dados da assessoria de imprensa de 
Itaipu.

Cresce produção de 
energia por Itaipu
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Fotos: Alexandre Marchetti  Itaipu Binacional
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etanol de milho
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etanol de milho

Guilherme Nolasco é Produ-
tor rural e médico veteri-
nário com especialização 

em Gestão Rural, Guilherme No-
lasco e assumiu a presidência da 
União Nacional do Etanol de Mi-
lho (Unem) no terceiro trimestre 
de 2019. Nolasco acumula larga 
experiência como executivo e 
gestor no setor agropecuário, seja 
junto ao mercado privado como 
em órgãos públicos. Há mais 
de um ano, presidia o Instituto 
Mato-grossense da Carne (Imac), 
tendo sido presidente também 
do Instituto de Defesa Agropecu-
ária de Mato Grosso por três anos 
(2015 a 2018). Por cinco anos, foi 
conselheiro e vice-presidente da 
Associação de Criadores de Mato 
Grosso (Acrimat). É conselhei-
ro na Câmara Setorial da Cadeia 
Produtiva da Carne Bovina do Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa).

Um futuro 
promissor

Canal: Jornal da Bioenergia: 
Quais os principais desafios deste 
ramo para 2020?
Guilherme Nolasco: acompanha-
mos de perto as oscilações do mer-
cado de milho, seja em relação a pre-
ço como à produção propriamente 
dita. É nossa principal matéria-prima 
e qualquer mudança de cenário para 
além de determinadas faixas de preço 
pode impactar para acelerar ou frear 
o ritmo de investimentos projetados 
para os próximos meses.
a União nacional do etanol de Milho 
(Unem) também monitora as ques-

produto? Há perspectivas de cres-
cimento? 
Guilherme: Chegaremos ao fim da 
safra 2020/21 com uma produção de 
2,9 bilhões de litros de etanol de milho 
no Brasil, um incremento de 74% em 
relação ao ciclo 2019/20. a projeção 
para a safra 2024/25 é de 5,8 bilhões 
de litros, e a expectativa é atingirmos 8 
bilhões de litros até 2028.
atualmente, há 15 usinas de etanol de 
milho em operação e três em estágio 
pré- operacional – além de 23 projetos 
por todo o Brasil, em distintos níveis 
de desenvolvimento. além dos esta-
dos da região Centro-oeste (MT, Go e 
MS), há projetos em São Paulo, Paraná 
e Roraima. 

Canal: Na sua avaliação, qual o 
futuro do segmento?
Guilherme: acreditamos em expan-
são tanto na produção como no nú-
mero de usinas em decorrência de 
dois principais fatores: o aumento na 
demanda mundial por combustíveis 
renováveis e uma conjuntura inter-
na que favorece a rentabilidade dos 
investidores - devido à boa oferta de 
milho a preços acessíveis. Como já 
assinalamos, o segundo fator é mais 
fluído e depende de cenários local, 
nacional e internacional. Mudanças 
severas no mercado do milho afetarão 
o nosso mercado em alguma medida.
o etanol de milho brasileiro é uma 
realidade pujante e com benefícios 
para vários outros segmentos. devi-
do à oferta firme de milho no merca-
do interno, não temos entressafra, ao 
contrário da cana-de-açúcar, o que, a 
médio prazo, tende a dar mais solidez 

tões tributárias nos estados com usina 
de etanol de milho em operação ou 
em vias de operar, buscando construir 
o melhor ambiente de negócios pos-
sível.
outro ponto de atenção é a busca, 
junto ao Governo Federal, por ade-
quações do programa RenovaBio para 
atender as especificidades da produ-
ção de etanol de milho, que tem dis-
tinções em relação à cana-de-açúcar.

Canal: Quais serão os principais 
focos frente à entidade?
Guilherme: o mercado do etanol 
de milho não se restringe à produção 
do combustível. engloba toda uma 
cadeia de valor que inclui produtos 
como o concentrado proteico obti-
do a partir da destilação do grão de 
milho, o ddG, muito usado em confi-
namentos e na produção de proteína 
animal, de forma geral. Por se tratar de 
um mercado novo para a realidade 
brasileira, a Unem tem buscado uni-
ficar indicadores oficiais sobre oferta 
e demanda do combustível visando 
construir uma matriz de inteligência 
de mercado tanto para o etanol como 
para o ddG. outro setor favorecido é 
o de biomassa, assim como as ativi-
dades de reflorestamento. Todos eles 
compõem nosso painel de atuação.
de forma paralela, estamos nos forta-
lecendo a partir da conexão mais pró-
xima com as usinas e outros players re-
levantes no mercado, como entidades 
de classe e empresas de tecnologia e 
soluções que já atendem as plantas 
de etanol.

Canal: Qual a produção atual do 
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aos preços do combustível ao consu-
midor final. até mesmo o mercado de 
proteína animal será favorecido com o 
etanol de milho, a partir do momen-
to em que se ampliar o consumo do 
ddG como opção para a dieta animal, 
dando mais estabilidade ao mercado 
mesmo nos meses de seca, que preju-
dicam a qualidade das pastagens.
além disso, é irreversível a tendência 
de uma migração gradativa do mo-
delo atual, ancorado no consumo de 
combustíveis fósseis, para um novo 
ambiente muito mais voltado para os 
combustíveis renováveis. esse é um 
caminho sem volta, e o etanol de mi-
lho brasileiro será fundamental.

Canal: Há previsão de amplia-
ção das usinas flex?
Guilherme: algo muito interessan-
te no mercado do etanol brasileiro é 
que o investidor já compreendeu que 
o milho é uma valiosa opção para 
complementar o parque industrial 
já instalado de unidades a partir da 
cana-de-açúcar. Somente aqui, temos 
esse modelo híbrido de indústrias que 
produzem da cana e, simultaneamen-
te, também do milho: é o que chama-
mos de usinas flex/full. as duas ope-
rações ocorrem concomitantemente, 
em processos industriais específicos, 
resultando em modelos de negócios 
únicos.
Hoje, temos cinco unidades operan-
do na categoria full, cinco flex e cinco 
flex/full. das três usinas em pré-opera-
ção, duas serão full e uma será flex/full. 
Já entre os projetos futuros, 19 foram 
idealizadas como full e quatro como 
flex/full.

Canal: E a consolidação do 
DGG?
Guilherme: Temos um desafio no 
mercado do ddG que é a padroniza-
ção do produto, e, em consequência, 
sua precificação. Mas o mercado é 
firme e já temos usinas exportando o 
produto. a tendência é de crescimen-
to devido à demanda por uma pe-
cuária mais produtiva, mais eficiente 
e sustentável. Uma de nossas metas 
institucionais é a aproximação das en-
tidades que representam os produto-
res de proteína animal e várias parce-
rias estão em curso, com objetivo de 
mostrar as possibilidades que o ddG 
representa, tanto para a dieta dos ani-
mais como para a gestão dos negó-

cios na pecuária de uma forma geral.

Canal: O etanol de milho con-
corre ou é um complemento ao 
de cana?
Guilherme: o milho é um comple-
mento essencial para dar mais escala 
e sustentar ainda mais o mercado do 
etanol de cana. a decisão será única 

e exclusivamente do investidor e do 
desenho do seu negócio. nos últimos 
dias, vimos várias usinas de cana divul-
garem investimentos no etanol de mi-
lho, seja com novas unidades ou com 
a inserção do produto em seu proces-
so produtivo. e acreditamos que esse 
movimento deve se manter e se am-
pliar. 
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