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1.

NOTAS INTRODUTÓRIAS

1.1. MENSAGEM DA COORDENAÇÃO
Os principais elementos dessa proposição tiveram origem nas demandas da cadeia
produtiva, nas documentações referentes às missões internacionais e visitas a outros estados
brasileiros, manifestações e informações do meio acadêmico e das representações da
atividade produtiva que aportam no Parlamento.
Este documento é resultado da contribuição dos setores envolvidos na cadeia
agropecuária, com foco na sustentabilidade da produção, que inicialmente definiram uma
linha conceitual de projeto (Project concept) que lhe foi encaminhada em 1º de setembro de
2017, em evento na EXPOINTER.
Participaram da concepção o Parlamento gaúcho, através da Comissão de
Agricultura, Pecuária e Cooperativismo, vasta representação do setor produtivo
(agropecuário, cooperativo e industrial privado), instituições de geração e difusão do
conhecimento tecnológico e social (instituições de ensino superior e técnico), órgãos e
entidades do Poder Executivo estadual e federal e instituições financeiras.
No documento preliminar que lhe encaminhamos em 1º de setembro de 2017, na
EXPOINTER, já sinalizávamos para a necessidade de um projeto de fomento à matriz
produtiva do biodigestor como fator de sustentabilidade e desenvolvimento regional,
integrando ações das políticas de desenvolvimento agrícola, de combate às desigualdades
regionais, de proteção ambiental, de energias alternativas, de geração de renda e fixação do
homem no campo, de associativismo e cooperativismo e de incentivos e desonerações
tributárias.
As demandas da cadeia produtiva se repetem e apontam para a necessidade de
melhores condições de disseminação do uso dos biodigestores e de divulgação do
conhecimento adquirido sobre a tecnologia. Estas foram algumas das motivações para a
proposição e realização das audiências públicas sob o tema “A Matriz Produtiva do Biodigestor
– Fator de Sustentabilidade, Desenvolvimento Regional e Energia”, a formação do Grupo de
Trabalho, a concepção do projeto conceitual, inspiraram os trabalhos de elaboração de um
projeto e a formação da frente parlamentar, sob a coordenação desta Deputada Estadual,
Zilá Breitenbach.
Entregamos, desta feita, ao Poder Executivo as bases para um programa
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governamental (evolução do projeto conceitual), uma minuta do marco legal do uso da
biomassa para a geração de energia. Visando a continuidade do planejamento e formatação
do programa, os diagnósticos, cenários e alternativas que embasaram a proposição estão
disponíveis, inclusive com os membros do Grupo de Trabalho que elaboraram o documento
que ora se encaminha.
Em meio aos reclames recolhidos, vimos já há uma boa produção técnica e
demonstração de conhecimento do problema, engajamento dos atores e, principalmente,
abundância de biomassa, a sinalizar a factibilidade das proposições resolutivas a serem
adotadas.
1.2. O GRUPO DE TRABALHO
Os intercâmbios, alianças estratégicas e as articulações institucionais, além das ações
isoladas eram insuficientes para enfrentar o problema na sua dimensão regional, ainda que
quase todas as instituições públicas e privadas envolvidas possuíssem algum tipo de iniciativa
efetiva em relação ao desenvolvimento das energias renováveis a partir da biomassa.
A Audiência Pública1 conjunta das comissões de Agricultura, Pecuária e
Cooperativismo e Economia, Desenvolvimento Sustentável e Turismo, da Assembleia
Legislativa do Rio Grande do Sul “A Matriz Produtiva do Biodigestor – Fator de
Sustentabilidade, Desenvolvimento Regional e Energia”, proposta pela deputada Zilá
Breitenbach, deu início à concepção do projeto, com a instituição do Grupo de Trabalho
integrado por membros de instituições ligadas ao tema, que nessa audiência pública
inaugural se comprometeram a contribuir com suas experiências individuais e efetivamente
as trouxeram ao debate no Grupo de Trabalho.
O Grupo de Trabalho agregou quase uma centena de participantes representando
dezenas de instituições públicas, representantes da sociedade civil e do setor privado, tendo
a colaboração direta das seguintes organizações:
a) Secretarias de Estado: Secretaria de Minas e Energia; Secretaria da Agricultura,
Pecuária

e

Irrigação;

Secretaria

do

Desenvolvimento

Rural,

Pesca

e

Cooperativismo; Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia;
b) Entidades do Governo do Estado: EMATER/RS; Companhia de Gás do Rio Grande
1

Realizada no Auditório Dante Barone da Assembleia Legislativa em 10 de abril de 2017.
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do Sul – Sulgás;
c) Bancos: BRDE, BADESUL, SICREDI e BANRISUL;
d) Entidades representativas da cadeia produtiva: ACSURS, SIPS, FETAG e OCERGS;
e) Instituições de Ensino e Pesquisa: FAHOR, SETREM, UNIVATES, UERGS e PUC/RS
f) Cooperativas e empresas integradoras.
A lista completa dos integrantes do Grupo de Trabalho consta no Anexo I.
1.3. METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO
Foram realizadas vários encontros do GT, das quais destacamos o encontro2em que
foi acolhida a proposta de realização de uma oficina para a definição conceitual de um futuro
projeto, que se constituísse em resposta aos desafios da adequada destinação dos resíduos
orgânicos e das possíveis oportunidades de negócios existentes na matriz produtiva do
biodigestor e a própria oficina3, em que foi aplicada a metodologia de projetos usual nos
bancos internacionais de desenvolvimento, que consiste na construção de uma árvore de
problemas e definição dos primeiros elementos do marco lógico do projeto.
Desta forma, a integração dos especialistas, aproveitando a expertise de cada um,
deu origem ao documento conceitual de projeto, o marco lógico: identificação de causas e
feitos, definição de objetivos gerais e específicos para a elaboração de um projeto de estímulo
ao uso sustentável das tecnologias de biodigestão.
A Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo ainda realizou mais cinco
audiências públicas regionais4, nas quais se ampliou a participação da cadeia produtiva e
houve reforço das demandas e exposição de experiências desenvolvidas nas regiões
produtoras de biomassa de origem animal, cujas informações foram incorporadas ao projeto
proposto.
As contribuições e demandas recolhidas nas audiência públicas estão resumidamente
incorporadas ao diagnóstico apresentado no tópico 2.2.

2

Realizado no dia 15 de maio 2017, no Auditório do BRDE.

3

Realizada nos dias 06 e 07 de julho de 2017 no Instituto do Petróleo e Recursos Naturais/Tecnopuc e tendo
como facilitador Luiz Correa Noronha, Diretor de Planejamento do BRDE.

4

Realizadas em 20 de outubro de 2017, 27 de novembro de 2017, 11 de dezembro de 2017, 26 de março de
2018 e 26 de abril de 2018, respectivamente, em Santa Rosa, Três Passos, Frederico Westphalen, Lajeado e
Porto Alegre.
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1.4. COMPETÊNCIAS DO PARLAMENTO
Ao Poder Legislativo compete dispor sobre as matérias de competência do Estado,
especialmente planos e programas de desenvolvimento, e exercer a fiscalização dos atos do
Poder Executivo. É nas comissões permanentes da Casa Legislativa que essas atribuições
ficam mais latentes, mormente quando da realização de audiências públicas com entidades
da sociedade civil ou na oitiva de representantes do Governo e na apreciação de programas
e planos setoriais de desenvolvimento.
Os parlamentares são, por outro lado, indutores de programas governamentais que
lhes são encaminhadas pela sociedade demandante. É nessa função legislativa que se
enquadra a presente proposição, ou seja, a indicação de alternativas para um problema
detectado.
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Nesse sentido, se fornece à sociedade gaúcha uma proposta de política pública para
o mercado de energias sustentáveis a partir das biomassas, cuja ação executiva se projeta
através de um programa de inventivo conjugado com políticas para os setores agropecuário
e de energias renováveis. Desta forma, entendemos que os esforços se converterão em
benefícios distribuídos entre os integrantes de toda a cadeia produtiva da proteína animal,
com resultados no aumento da renda na propriedade rural, na preservação ambiental e em
ampliação do bem estar social.
Enfatiza-se que a agenda governamental deverá dar atenção especial à necessidade
de ações articuladas de todas as suas instituições, aproveitando as oportunidades de
conhecimento e as fontes de fomento e, principalmente, a abundância da matéria-prima. A
metodologia está posta, a sua execução dependerá da ação e articulação do Poder Executivo
estadual. Contará, com certeza, de integral empenho dos setores envolvidos, convictos de
que o seu implemento retornará os resultados projetados.

2.

DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO

2.1. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA
O Grupo de Trabalho definiu como problema central a “ineficiência na gestão dos
resíduos nas propriedades rurais do RS”, com consenso de que há baixo uso do biodigestor
no Estado do Rio Grande do Sul em relação às potencialidades que oferecem.
As causas que contribuem para a ocorrência do problema de ineficiência na gestão
dos resíduos orgânicos nas propriedades rurais do Rio Grande do Sul foram identificadas pela
aplicação da metodologia da Árvore de Problemas.
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Figura 1. Árvore do problema construída na Oficina do Grupo de Trabalho
Fonte: GT Biodigestores

Foram apontadas como causas relevantes da gestão insuficiente dos resíduos
agropecuários: a baixa oferta de tecnologias apropriadas; a deficiência de conhecimento
técnico dos envolvidos na cadeia produtiva, a falta de capacitação em geral e a baixa oferta
de assistência técnica ao produtor rural; a falta de planejamento de ações de integração no
ciclo de gestão dos resíduos; a inadequação dos instrumentos legais e institucionais para
balizar as ações; a inadequação dos instrumentos econômicos e financeiros disponíveis; a
fiscalização ambiental ineficaz; a inadequação dos instrumentos comerciais para a

comercialização do excedente, especialmente do produto final biogás; a insuficiente
comunicação dos benefícios da biodigestão aos interessados e à sociedade.
Os efeitos adversos da ineficiência na gestão dos resíduos nas propriedades rurais
foram identificados como sendo os seguintes: contaminação de água e solo; degradação dos
solos; contaminação atmosférica; liberação de gases de efeito-estufa; limitação da produção
nas propriedades por falta de área para a disposição; descumprimento da legislação
ambiental; impactos à saúde de trabalhadores e pressão nos serviços de saúde; perda de
potenciais receitas; e o êxodo rural.
2.2. AS DEMANDAS E CONTRIBUIÇÕES DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
Participaram das audiências públicas regionais representantes de todos os setores da
cadeia produtiva. As contribuições e demandas recolhidas nas diversas audiência públicas e
nas demais reuniões reforçaram a identificação de gargalos, podendo ser resumidas da forma
seguinte:
a) o aproveitamento da biomassa é estratégico para o agronegócio desenvolvido nas
regiões norte e nordeste do Estado, em que se concentram a suinocultura e bovinocultura
de leite;
b) as energias alternativas a partir do aproveitamento da biomassa são uma boa
forma de atender a questão ambiental, pois de 380 bactérias possivelmente nocivas, após a
biodigestão restam apenas 70 ativas;
c) A biodigestão pode melhorar a aplicação dos fertilizantes, mas não se altera a
concentração de NPK (componentes básicos de adubos químicos) no digestato;
d) Muitos dos biodigestores já instalados deixaram de operar por deficiência na
manutenção e assistência técnica, mas outros têm produzido gás para aquecimento de
criatórios e em agroindústrias, alguns trazendo a autossuficiência energética à propriedade;
e) Uma das deficiências na cadeia é a produção de artefatos (equipamentos) e a
deficiência da assistência técnica quando são produzidos fora do Estado ou do país, sendo
este justamente um dos motivos do fracasso de iniciativas anteriores;
f) O manejo de alguns modelos de biodigestores gera trabalho manual penoso e
diário;
g) A geração de combustíveis pela purificação do gás (separação e uso adequado do
metano, que é vinte vezes mais poluente que o gás carbônico) esbarra em burocracias,
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ausência de logística comercial e outras questões de inovação tecnológica; além disso, a
política formal estadual para o setor e os projetos da SULGÁS se restringem ao biometano;
h) Um fenômeno de envelhecimento da população que se dedica à atividade
agropecuária ocorre nas pequenas propriedades;
i) Não há ainda nenhum sistema de concentração de dejetos de vários produtores de
biomassa implantado, em escala comercial, porque o transporte de dejetos e as centrais de
armazenagem não se viabilizam econômica e ambientalmente;
j) Há linhas de crédito disponíveis para agricultura de baixo carbono, mas os juros e
o retorno econômico do aproveitamento não são atrativos, especialmente na avicultura de
corte e na suinocultura de terminação; a perspectiva é de que a solução para os terminadores
precisa ser subsidiada, ao passo que o retorno para Unidades de Produção de Leitões (UPLs)
e crecheiros pode se dar em até 3 anos;
k) O mercado de créditos de carbono não se firmou;
l) As unidades da suinocultura atendem a legislação do licenciamento ambiental sem
a instalação de biodigestores (isso retarda a decisão de adotar um biodigestor);
m) Já há estudos para o aproveitamento dos resíduos sólidos urbanos na biodigestão;
n) A biomassa responde por apenas 3% das atuais fontes de energia elétrica no RS;
o) O projeto tem que responder ao obstáculo principal: “só se faz biodigestor se tiver
renda para a propriedade”, e, no mínimo, “ter segurança no investimento e não empirismo”.
Outras fontes para o dimensionamento do problema são estudos prévios das
instituições participantes.
O tema também é recorrente, por exemplo, em demandas setoriais e regionais de
várias redes, podendo-se citar:
a) as recomendações Seminário de Energias Renováveis na área rural da região Sul do
Brasil5: criação de “Políticas Estaduais de Energias Renováveis” pelos governos
estaduais; isenção de impostos e outros estímulos para a mini e microgeração de
energias limpas para consumo próprio; criação de redes entre instituições públicas
e privadas, com compartilhamento de conhecimentos e instalações; viabilização de

5

Realizado nos dias 14, 15 e 16 de março de 2017, em Curitiba/PR, sob a coordenação da Organização das
Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO).
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projetos de geração distribuída; processos de sensibilização de profissionais e
capacitação de agricultores; e um política pública direcionada aos jovens rurais,
através da viabilização nas unidades produtivas
b) o documento “RS 2030 – O Nosso Futuro em Debate”, da Federação dos Municípios
do Estado do Rio Grande do Sul (FAMURS), que teve como alguns dos assuntos
prioritários o jovem no campo, a energia sustentável e o apoio a universidades
regionais, elencou dentre as estratégias: infraestrutura e condições competitivas
para sistemas de produção do agronegócio e indústria, com aumento do valor
agregado e priorização da logística e formação de recursos humanos voltados ao
empreendedorismo; energia rural de qualidade e incentivo a modelos alternativos,
como a mini geração distribuída; estímulo ao empreendedorismo rural: crédito para
o jovem empreendedor rural, liderança e certificação em produção sustentável e
inovação tecnológica; educação profissionalizante e escolas de alta tecnologia; e
marco regulatório para tratamento de resíduos.
As entidades representativas da produção de proteína animal do Estado anseiam por
uma política integrada de incentivos ao setor e, nesse sentido, alinharam algumas
proposições estratégicas para manutenção e aumento da competitividade das cadeias
agroindustriais, pela grandeza que as ações setoriais de desenvolvimento que a suinocultura
e avicultura representam. Dentre essas ações estratégicas para manter e aumentar a
competitividade setorial estão:
a) Fortalecimento da defesa sanitária, promovendo a biosseguridade e bem-estar
animal, a modernização dos sistemas de inspeção, fiscalização e certificação;
b) Isonomia fiscal e oferta de crédito para a modernização e automação da produção
(nas indústrias e nas granjas), adequações na área de saúde e segurança, melhorias na área
ambiental, sanitário e bem-estar animal;
c) Padronização nacional e regional dos critérios de fiscalização.
Como se pode ver, as ações de defesa sanitária, isonomia fiscal, política creditícia e
a uniformização de critérios de atuação da fiscalização têm estreita relação com a
implantação de biodigestores.
2.3. OS IMPACTOS NO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
A tecnologia dos biodigestores tradicionalmente se reveste de um apelo ambiental,
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uma vez que os dejetos de animais são fontes poluidoras importantes no contexto da
produção agropecuária. Mais recentemente, contudo, vem recebendo muita atenção o seu
potencial energético e o resultado econômico que a biodigestão pode gerar para as famílias
do campo.
O tratamento insuficiente dos dejetos de animais e de outros resíduos de origem
agropecuária nas propriedades rurais, em adição aos graves problemas de poluição
decorrente da ação antrópica nas cidades, impõem danos ao meio ambiente e prejuízos à
sociedade, como a contaminação dos recursos hídricos, a degradação dos solos e a
contaminação atmosférica, todos impactando na saúde pública e na emissão de gases de
efeito estufa.
Os dejetos orgânicos animais tratados (biofertilizantes), por outro lado, são uma
alternativa substitutiva da adubação química, com sensível redução da carga bacteriológica
em relação à utilização in natura.
A sustentabilidade econômica da propriedade rural que cria animais pode ser
alcançada pelo uso desses biofertilizantes, com acréscimo da renda proveniente do biogás.
Os gases são fonte de energia, queimados in natura para a produção de calor ou como
combustível em motores para a geração de energia elétrica. A comercialização de
biofertilizantes, gás e outras formas de energia, porém, carecem de organização da cadeia
produtiva, por conta da ausência das condições logísticas necessárias, como envase,
transporte, distribuição e aplicação.
Os elementos dessa matriz produtiva necessitam ainda o desenvolvimento de serviços
de assistência técnica para a implantação dos variados equipamentos a serem utilizados e
de tecnologias de controle dos processos microbiológicos que ocorrem dentro do biodigestor,
em condições climáticas tropicais.
O desenvolvimento de ramos específicos da indústria, como os de produção de
equipamentos auxiliares (trocadores de calor, purificadores de gás, tanques, tubulações,
trituradores) poderá se dar nas regiões próximas às de criação de animais em larga escala,
atendendo as especificidades do mercado e das peculiaridades regionais.
Todos esses elementos são essenciais para o desenvolvimento regional, pois
envolvem a geração de emprego e renda de uma matriz produtiva que engloba o setor
agrícola, industrial, comercial, de serviços e energético.
Assim, a matriz produtiva da biodigestão pode trazer resolução aos problemas de
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controle ambiental, mas os biodigestores contribuem no aumento da renda do produtor, na
inserção do jovem nas inovações tecnológicas aplicadas às atividades agropecuárias,
agregando qualidade de vida aos proprietários e desenvolvimento regional.
Há, é verdade, gargalos a superar, como a dispersão do conhecimento e, em
consequência, a orientação técnica vacilante e insegura quanto à viabilidade econômica das
soluções e a precária política de apoio e fomento, especialmente ao pequeno e médio
produtor rural.
Essas adversidades refletem em êxodo rural, com a evasão dos jovens do campo, em
virtude da sensação de baixa rentabilidade das atividades mais diversificadas. O uso do
biodigestor avançará com o desenvolvimento de uma estratégia de comunicação dos
resultados e da viabilidade de projetos de biodigestores em propriedades rurais e o
alinhamento dos interesses dos produtores, das indústrias de alimentos à base de proteína
animal, dos produtores de equipamentos e tecnologias para a geração de energia a partir
das biomassas e das instituições de fomento financeiro proporcionados pela execução deste
projeto.
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2.4. A ECONOMIA CIRCULAR
Economia Circular é um conceito que repensa as práticas econômicas que ambiciona
manter produtos, componentes e materiais em circulação tirando proveito do máximo de
valor e utilidade entre ciclos técnicos e biológicos. O conceito é fundamentado no processo
circular, onde os resíduos gerados não são eliminados completamente, mas regressam como
insumos no processo de produção de novos produtos ou para outros fins.
Se inspira nos conceitos cíclicos da natureza onde todos os materiais como plantas,
água ou alimentos são totalmente reaproveitados pelo meio ambiente, indo além do conceito
“reduzir, reutilizar e reciclar”. A economia circular atua em oposição à economia linear,
baseada nos processos “extrair, produzir e descartar”.
O modelo é menos poluente que o linear, gera benefícios econômicos a partir da
inovação e não implica um aumento de preços para o consumidor final.
São claras as vantagens em ter uma economia fundamentada no princípio de
economia circular, um dos principais benefícios consiste na conservação do meio ambiente e
dos recursos naturais, a partir do processo de transformação consciente e sustentável.
Além disso, um sistema industrial intencionalmente reparador ou regenerativo, traz

benefícios operacionais e estratégicos e um enorme potencial de inovação, geração de
empregos e crescimento econômico. E ainda de outra vantagem, o aproveitamento
inteligente dos recursos que já se encontram em uso no processo produtivo, mesmo que em
outras unidades produtivas, evita o consumo crescente de novos recursos.
Vale lembrar que a Política Nacional de Resíduos Sólidos (2010) visa garantir a
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, operação reversa e acordos
setoriais. Minimizar o volume de resíduos sólidos e adotar práticas de reintegração ao ciclo
produtivo, com envolvimento de toda a etapa de vida do produto (cadeia produtiva), como
no caso dos biodigestores, se insere no conceito da economia circular e, também nesse
sentido, dialoga com o PNRS.
2.5. DESAFIOS DA AGRICULTURA DE BAIXA EMISSÃO DE CARBONO
Ao aumento contínuo da população mundial, com crescimento do consumo de
alimentos, gera a necessidade de incrementar a produção de alimentos de origem vegetal
quanto animal. Uma das tendências do mercado recente é a agricultura de baixa emissão de
carbono, capaz de reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEEs) provenientes da
atividade agropecuária através de práticas agrícolas e de tecnologias capazes de diminuir a
intensidade destas emissões, representando ao mesmo tempo um desafio e uma gama de
oportunidades.
Um exemplo simples da prática de redução de emissões na agropecuária é
justamente a implantação de biodigestores e equipamentos para tratamento de dejetos em
atividades de suinocultura, de forma a capturar e queimar o gás metano, permitindo que
esta atividade reduza seus impactos em termos de emissões de gases de efeito estufa.
A agricultura de baixa emissão de carbono ganhou visibilidade a partir do
compromisso assumido pelo Brasil no âmbito das negociações globais, ao voluntariamente
se comprometer a aumentar a eficiência energética, “adotar sistema de integração lavoura-

pecuária-floresta, ampliar os sistemas agroflorestais e intensificar o processamento e
tratamento de dejetos animais” e a redução de suas emissões em até 43% em 20306.
2.6. DIAGNÓSTICO DA CADEIA PRODUTIVA DA PROTEÍNA ANIMAL
As experiências que levam ao êxito da agropecuária, em termos de competitividade
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Meta anunciada pelo Brasil na COP-21em 2015.
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e sustentabilidade de suas principais cadeias produtivas, estão mais ligadas à qualidade da
produção do que ao uso em massa de energias renováveis e inovação tecnológica. Isso ainda
se dá por pressões mercadológicas, mas, gradativamente podem estar mudando para uma
postura mais voltada à sustentabilidade, à responsabilidade ambiental e social e às
tendências de consumo que valorizam as certificações de origem e de qualidade.
A produção do estado está praticamente estabilizada nestes últimos anos, mas os
produtores continuam construindo granjas de produção de leitões e de terminação de suínos.
As granjas que estão sendo construídas são geralmente maiores e agregam novas
tecnologias ambientais, de construção, manejo, alimentação e sanidade dos animais. Grande
número delas estão adotando a alimentação automatizada em virtude da escassez e do custo
da mão-de-obra. Com a adoção de tecnologias e medidas de manejo dos dejetos, os impactos
estão controlados, mas, de certa forma, com o crescimento e a concentração da produção,
aumentaram os impactos ambientais localizados.
O diagnóstico da cadeia produtiva da proteína animal possibilita uma visão geral do
problema, do contexto socioeconômico e cultural, do público-alvo e sua localização espacial.
No que tange à responsabilidade social, um fator a ser avaliado é o fortalecimento do
cooperativismo e a diluição dos benefícios da produção.
2.6.1. Diagnóstico da Criação de Animais
A criação de animais no Brasil com fins de produção de alimentos à base de proteína
animal é bem posicionada no cenário mundial: em bovinos é maior produtor e 2º maior
exportador; em frangos é também o maior produtor e 2º maior exportador; em perus é o 3º
maior produtor e o 3º maior exportador; e em suínos o 4º maior produtor e 4º maior
exportador.
A produção gaúcha também é bastante relevante no cenário nacional e mundial.
Bovinocultura
A bovinocultura de corte do RS ocupa a 5ª participação no PIB do agronegócio, sendo
a matriz majoritária na Fronteira Oeste e Campanha, com um rebanho bovino para corte
estabilizado em torno de 10 milhões de cabeças. A carne bovina produzida no Estado é
praticamente toda absorvida internamente.
Gado leiteiro: O RS é o segundo maior produtor de leite do país, com mais de 3,6
bilhões anuais (IBGE - 2010) e 9,956 milhões diários de litros de leite, representando 12%
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da produção nacional. A capacidade do parque industrial do Estado é de 16 milhões de
litros/dia. A produtividade também é uma das melhores do Brasil. Existem 134 mil produtores
de leite, dos quais 70% comercializam menos de 100 litros do produto por dia (IBGE - Censo
Agropecuário 2006).
Mais da metade do rebanho de vacas leiteiras do RS está localizado nas regiões
Fronteira Noroeste, Vale do Taquari, Produção, Rio da Várzea, Norte, Missões, Serra, Celeiro
e Médio Alto Uruguai.
Produção Avícola
Segundo levantamento da ASGAV/SIPARGS (BRDE, 2017) o RS é o terceiro maior
produtor de aves do País. O setor também se situa na terceira posição em exportação no
Estado (45,5% da carne de frango produzida [746 mil toneladas em 2015] é destinada à
exportação), mas é importante ressaltar que o Rio Grande do Sul tem perdido participação
no abate de frangos do país, em especial para o Paraná, cuja participação vem subindo.
A importância da atividade da avicultura está na geração de aproximadamente 44 mil
empregos diretos e 900 mil nas atividades indiretas, além das cerca de 10 mil famílias de
produtores rurais integrados na atividade de frango de corte.
Produção de Suínos
A suinocultura brasileira está bem consolidada, com a cadeia produtiva de carne suína
no Brasil apresentando um dos melhores desempenhos econômicos no cenário internacional,
à base de estratégias empresariais, avanços tecnológicos, especialização e tecnificação.
O Valor Bruto de Produção dos suínos no Rio Grande do Sul teve índice positivo,
fechando o VBP de 2017 em 3 bilhões, ante 2,4 bilhões em 2016, acompanhando o
crescimento da Região Sul e do Brasil (Informativo ACSURS, fevereiro de 2018). A
participação relativa do Rio Grande do Sul é de 19,3 % do valor bruto da produção nacional.
Em valores, o destino da produção é de aproximadamente 39% para a demanda
interna, 49% para outros estados e 13% para as exportações (23,8% da carne produzida).
Um levantamento realizado pelo SIPS indicava que a produção de carnes e industrializados
totalizou 1.248 mil/toneladas/ano e a de carnes (equivalência carcaça) de 746
mil/toneladas/ano, para o ano de 2016, mas em 2017 houve pequena queda nos volumes.
A cadeia suinícola mantém 194.500 postos de trabalho diretos e indiretos e 688.336
pessoas dependem da renda dos empregos da grande cadeia. O setor é o que apresenta o
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segundo maior efeito multiplicador na economia do Estado: cada R$ 1,00 de demanda de
produção estimulam a geração de R$ 3,59 em outros setores da economia.
A localização da produção atualmente se dá em 279 municípios, sendo fundamental
na composição da renda de pequenas e médias propriedades, na fixação do homem no
campo e na transversalidade entre outras cadeias, especialmente com a leiteira, sendo
importante fornecedor de fertilizantes para as pastagens.
As regiões Vale do Taquari, Norte, Fronteira Noroeste, Médio Alto Uruguai, Serra,
Celeiro, Missões, Vale do Rio Caí, Produção, Rio da Várzea, Vale do Rio Pardo e Alto Jacuí
abrangem mais de 82% do rebanho de matrizes e 81% dos suínos para abate.
2.6.2. Distribuição Espacial das Fontes Geradoras de Biomassa
Os mais recentes diagnósticos da criação de animais e da geração de biomassa no
Rio Grande do Sul são o Atlas das Biomassas e o “Estudo sobre a Cadeia Agroindustrial de

Proteína Animal no Estado do Rio Grande do Sul”, coordenado pelo BRDE, de 2017. Além
disso, um levantamento realizado pelo professor Adalberto Lovatto (FAHOR) para a
divulgação em missão internacional, denominado “Our Openess to Partnership”, com base
em dados do Censo Agropecuário de 2016, foi utilizado.
O Atlas das Biomassas aponta os resíduos mais propícios à produção do biogás, os
polos potenciais para a geração de bioetanol e de biogás, além do mapeamento dos locais
em que as matérias-primas se encontram.
O documento possui a qualidade de tornar evidente a disponibilidade efetiva do
insumo necessário para o desenvolvimento da cadeia produtiva do biogás. Aponta ainda que
a oferta de biomassa para a geração de energia, por outro lado, não se restringe aos resíduos
agropecuários, já que resíduos industriais e domiciliares também são insumos para os
biodigestores. Os dados do Atlas, nesse sentido, incluem o diagnóstico quantitativo de
biomassa disponível em aterros sanitários no Rio Grande do Sul.
A dimensão espacial utilizada para localizar os potenciais de geração de biomassa são
os Conselhos Regionais de Desenvolvimento (COREDEs), utilizada no Atlas da Biomassa. O
cenário que melhor representa a biomassa com disponibilidade imediata para utilização em
biodigestores é aquela que considera os dejetos suínos, aves total, biomassas de vinícolas e
agroindustrial, tal como reproduzido no mapa de estimativa da geração de biogás por
COREDE contido na pg. 213 do Atlas.
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Fonte: Atlas das Biomassas
Outras ferramentas de alocação espacial de recursos poderão ser montadas a partir
da compatibilização e customização das fontes já referidas, de outros instrumentos existentes
e de fontes de institutos oficiais como o IBGE e FEE ou Secretaria de Planejamento e Gestão.
Dentre as fontes conhecidas para isso pode-se citar: o SDA online, da SEAPI/RS; a plataforma
informatizada denominada Geosuínos, construída numa parceria do SIPS com a UFSM; e a
metodologia de diagnóstico do saneamento rural elaborada pelo Instituto de Saneamento
Ambiental da UCS.
2.6.3. Cadeia de Insumos e Equipamentos
Há um início de uma cadeia de fornecimento em formação no Estado. Podemos citar
os setores de equipamentos de fertirrigação7, de fabricação de motores para geração de
energia elétrica8, de fabricação de biodigestores em estrutura metálica9, em fibra10, de

7

FOKINCK (Panambi), MEPEL (Ipiranga do Sul) e outras.

8

FOKINCK (Panambi) e TRIGÁS (Caxias do Sul).

9

SODERTECNO (Carazinho) e ILUMINOX (Santa Rosa).

10

BAKOF TEC ( Frederico Westphalen).
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construção de biodigestores em membrana vinílica, do modelo canadense11. Outros
fornecedores nacionais tradicionais possuem representantes no Estado12.
Um relatório-diagnóstico específico do estado da arte em matéria de equipamentos
biodigestores, tecnologia de biodigestão e aspectos do estudo da microbiologia constam no
Anexo II.
O diagnóstico indica a necessidade de “tropicalização” da tecnologia, ou seja, a
adequação dos equipamentos e técnicas às condições regionais e características
socioeconômicas dos usuários.
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11

AVISERRA (Guaporé).

12

SANSUY (São Paulo/SP).

3.

PROGRAMA DE INCENTIVO À GERAÇÃO DE ENERGIA A PARTIR DA BIOMASSA

3.1. OS OBJETIVOS DEFINIDOS
Os objetivos do projeto ou programa foram definidos na oficina de elaboração do
marco conceitual.
3.1.1. Objetivo Geral
O objetivo superior do projeto foi definido como melhorar a eficiência da gestão
de resíduos orgânicos no meio rural do Rio Grande do Sul, através da utilização da
tecnologia do biodigestor na geração de energia tendo como fonte os dejetos de animais e
outras formas de biomassa e a redução do potencial das fontes poluidoras nas propriedades
rurais.
3.1.2. Objetivos Específicos
Os objetivos específicos são operacionais e correspondem ao que se pretende pôr em
prática, com a definição de ações a serem executadas para alcançar o objetivo geral do
projeto.
Os objetivos específicos estão relacionados às causas que contribuem-na ocorrência
do problema e foram definidos como sendo os listados a seguir:
a) Incrementar o conhecimento científico e tecnológico
O incremento do conhecimento científico e tecnológico engloba outros objetivos e
ações, como:
 Promover as discussões públicas com a finalidade de consolidar os estudos técnicos
disponíveis sobre sustentabilidade ambiental e energias alternativas e as tecnologias
sociais para o desenvolvimento de políticas públicas que promovam a disseminação do
uso da tecnologia dos biodigestores;
 Fomentar a produção e a difusão do conhecimento acadêmico e tecnológico sobre
questões específicas relacionados à solução do problema matriz;
 Promover a produção científica relacionada aos aspectos quantitativos e qualitativos
dos insumos (materiais orgânicos com potencial energético), da energia gerada e dos
ganhos econômicos e ambientais;
 Desenvolver tecnologias que aproveitem as potencialidades da geração de energia com
fonte nos resíduos sólidos (lixo) e efluentes domésticos, aproveitando a oferta de
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biomassa da produção agropecuária e de geração domiciliar, na zona rural.
As pesquisas desenvolvidas em outros países, via de regra, não são diretamente
aplicáveis ao contexto regional do Rio Grande do Sul, pois os microrganismos responsáveis
pela digestão dos resíduos são específicos da atividade agropecuária desenvolvida em cada
região e das peculiaridades climáticas, o que restringe a utilização de resultados e
conhecimentos de pesquisas exógenas. Portanto, o conhecimento deverá ser construído para
cada uma das regiões e tipo de substrato, o que demanda pesquisas ao mesmo tempo
amplas, profundas e específicas.
No aspecto tecnológico, o desenvolvimento de equipamentos adequados ao ambiente
rural, que ofereçam baixa manutenção e bom índice de controle, lança desafios inéditos às
indústrias regionais. Fazer a instrumentação e parametrização das informações que permitam
o monitoramento, controle e atuação dos equipamentos é um pré-requisito para inserir os
biodigestores na IoT, Internet das coisas, aderindo a propriedade rural ao moderno mundo
tecnológico.
b) Promover a capacitação dos envolvidos nas atividades
A capacitação deve ser ampla, contemplando as organizações e entidades
associativas, indústrias e prestadores de serviços envolvidas na cadeia produtiva, e
especialmente o produtor rural.
Apesar de serem organizações formadoras, até as universidades necessitam de
formação e capacitação adicional para bem desenvolver os métodos de pesquisa aplicáveis
ao contexto regional.
c) Melhorar a comunicação geral da tecnologia do biodigestor
Através da comunicação poder-se-á alinhar os interesses dos vários segmentos
envolvidos: os criadores de animais, as indústrias de alimentos à base de proteína animal,
os fabricantes de equipamentos, os detentores de tecnologia e inovação voltada à geração
de energia por biomassa ou à redução dos impactos ambientais da atividade agropecuária.
O planejamento da comunicação da tecnologia da biodigestão e seus benefícios,
através de encontros, seminários, palestras, fóruns científicos, feiras, visitas técnicas e
viagens de estudo, deverá considerar o uso intenso dos meios já consolidados e a sua
organização regionalizada.
Os agentes de comunicação são as organizações e entidades associativas rurais, as
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universidades e escolas técnicas, o poder público e os órgãos de imprensa.
d) Gerar novas tecnologias apropriadas
Para o enfrentamento do desafio atual e seus gargalos, as novas tecnologias a serem
adaptadas deverão atender os requisitos de geração de renda e benefícios ambientais através
do aproveitamento dos dejetos suínos e outros tipos de resíduos.
Para tanto, três aspectos devem ser considerados: as tecnologias, no mundo,
surgiram com maior ênfase recentemente, após o ano 2000; em qualquer ramo de atividade,
as tecnologias estão em constante e dinâmica mudança, mesmo quando obtiveram sucesso;
os aspectos regionais, que consideram o perfil do produtor, a indústria pré-estabelecida e o
arranjo político e financeiro.
e) Garantir a existência de instrumentos econômicos e financeiros que induzam a
adoção e manutenção da tecnologia da biodigestão
Trata-se de propor e aprovar alterações legislativas que promovam tributação
adequada aos meios de geração de energia a partir da biomassa, acesso a subsídios,
programas governamentais específicos e empréstimos diferenciados nas instituições
financeiras.
Além disso, promover a identificação e habilitação de fontes externas de
financiamento e adequar as linhas de financiamento ofertadas à demanda específica.
f) Qualificar o aparato legal e institucional
Um dos aspectos relevantes ao desenvolvimento de uma economia da biodigestão é
relacionado aos instrumentos legais e institucionais de sua promoção. Deverá ser feita uma
avaliação dos instrumentos existentes e a identificação das ações de desentrave, seja
propondo novos regulamentos ou a reorganização das responsabilidades dos órgãos públicos
para bem atender os objetivos do projeto.
g) Promover a adequada articulação institucional
A articulação institucional é um elemento essencial na administração de projetos que
envolvem uma gama muito ampla de competências e instituições, incluídas as
representações do setor privado.
O diagnóstico identificou que existem instrumentos já postos à disposição, contudo,
o são de forma desarticulada e não conseguem atingir um resultado mais amplo. Portanto,
a promoção de uma adequada articulação institucional é primordial para o sucesso da política
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de incentivo ao uso da biodigestão.
h) Promover as cadeias de comercialização
Propiciar a criação de um arranjo (formal ou informal) para o setor de produção à
base de proteína animal com os demais setores correlacionados, como a microgeração de
energia, as cadeias de suprimento de equipamentos, as cadeias de comercialização
contempladas com o resultado da operação de biodigestores, como a dos biofertilizantes, de
gases e de energia elétrica.
Para atingir este objetivo, alguns obstáculos e desafios precisam ser enfrentados,
especialmente quando há excedentes na propriedade produtora:
 Os biofertilizantes precisam ser coletados, armazenado em tanques, formulado
adequadamente para o tipo de solo e cultura, transportados e aplicados, e estas
estruturas ainda não estão devidamente organizadas;
 os gases poderão ser consumidos total ou parcialmente na propriedade rural,
convertidos em energia elétrica ou separados para utilização isolada; poderá ser
necessário armazenar e envasar os gases: metano para uso como combustível e o
gás carbônico para utilização como insumo na indústria de bebidas, por exemplo;
 a energia elétrica gerada e não consumida na propriedade rural poderá ser
introduzida na rede pública.
i) Qualificar as atividades de fiscalização e licenciamento ambiental
Compatibilizar as novas tecnologias à política de preservação ambiental e fiscalizar a
utilização de tecnologias adequadas aos preceitos legais nos procedimentos de licenciamento
e fiscalização ambiental.
j) Desenvolver instrumentos de planejamento compatíveis
Elaborar e propor ações estratégicas para a cadeia produtiva que engloba a produção
de proteína animal e a geração de energia a partir da biomassa.
Atribuir as competências institucionais do Governo, de suas agências financeiras
oficiais e aproximar seu planejamento às demandas e necessidades dos cidadãos,
consumidores, produtores e das oportunidades de mercado, como a qualificação e
certificação da produção, por exemplo.
Política de energias alternativas: privilegiar as soluções que visem a efetiva
implantação de geração de energia a partir da biomassa e redução de impacto ambiental
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pelo uso do biodigestor.
k) Garantir assistência técnica adequada
A assistência técnica tem três frentes: a voltada aos processos na propriedade rural,
que são as orientações permanentes na solução de problemas das práticas operacionais e
desenvolvimento das instalações; a relacionada aos equipamentos e à indústria regional que
está atrelada à construção dos mesmos; a relacionada ao comportamento dos
microrganismos presentes no biodigestor, envolvendo as universidades e os centros de
pesquisa.
Os objetivos específicos e seus possíveis indicadores, em vista de um arranjo
institucional mais simplificado para a coordenação e execução do projeto, podem ser
organizados em três componentes: (i) Componente de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico; (ii) Componente de Instrumentos Econômicos e Financeiros; e (iii) Componente
de Gestão e Desenvolvimento Institucional.
3.2. AS DISPONIBILIDADES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE COLABORATIVA
Neste Capítulo estão dispostas as disponibilidades e experiências das principais
instituições e órgãos que participaram da elaboração do projeto ou que têm potenciais para
colaborar na execução de suas ações.
3.2.1. Estruturas Públicas de Política Agropecuária e Ambiental
3.2.1.1. Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação
O RS, alinhado com a política pública federal do Plano ABC, criou o Plano ABC Agricultura de Baixo Carbono na SEAPI, que tem por finalidade a organização e o
planejamento das ações a serem realizadas para a adoção das tecnologias de produção
sustentáveis e instituiu um Comitê Gestor Estadual da Agricultura de Baixa Emissão de
Carbono – CGE ABC / RS.
Uma das linhas tecnológicas priorizadas pelo Plano ABC-RS é o tratamento de dejetos,
visando a correta destinação dos dejetos e efluentes de criações de animais estabulados.
O Governo estadual tem outros programas que mantém relação com a cadeia
produtiva do biodigestor: a Política Estadual de Conservação do Solo e da Água/Programa
Estadual de Conservação do Solo e da Água; o Programa “Mais Água, Mais Renda”; o
Agro+RS; o SISBI Investimento; e o Agregar – RS Carnes.
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3.2.1.2. Secretaria Estadual do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo
(SDR)
A importância da agricultura familiar é evidenciada por políticas públicas para a
melhoria da qualidade das famílias. A Política Estadual de Agroindústria Familiar é alinhada
com as políticas federais que reconhecem as dinâmicas de desenvolvimento local e priorizam
a agricultura familiar, cujas cadeias produtivas representam mais de 1/4 do PIB gaúcho.
A SDR operacionaliza a agroindústria familiar na identidade do Selo Sabor Gaúcho e
executa os Programas Gestão Sustentável da Agricultura Familiar (execução por convênio
com a Emater) de Apoio à Agricultura Familiar e Camponesa e os Projetos de Unidades
Produtivas de Base Ecológica.
3.2.1.3. EMATER/RS-Ascar
A assistência aos produtores de suínos, aos projetos de avicultura e de gado leiteiro
são as mais antigas atividades de extensão rural oficial no Estado. A assistência técnica oficial
também atua em assuntos relacionados ao meio ambiente, através dos vários escritórios
locais e regionais, com foco no crédito rural/PRONAF, manejo e conservação de solos e
água, saneamento básico, agroindústria familiar e no Programa Leite Gaúcho.
Para as ações de capacitação que requerem conhecimentos mais aprofundados, em
temas específicos, a extensão rural utiliza a capacitação profissional através de cursos em
Centros de Treinamentos, onde se aplica a metodologia de aprendizado do “aprender a fazer
fazendo”.
Atualmente estão em funcionamento os seguintes Centros de Treinamento de
Agricultores: Bom Progresso - CETREB; Canguçu - CETAC; Fazenda Souza/Caxias do Sul CEFAS; Erechim - CETRE; Montenegro - CETAM; Nova Petrópolis - CETANP; Teutônia CERTA; e Não-Me-Toque - CETREN. Todos os Centros de Treinamentos disponibilizam salas
de aula e unidades didáticas equipadas com instalações adequadas, espaços para
alimentação e alojamento, corpo de instrutores com qualificação técnica e didática e material
didático.
3.2.1.4. Secretaria Estadual do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMA)
A Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMA) é o órgão central e
coordenador do desenvolvimento sustentável e da proteção ambiental no Estado, garantindo
a transversalidade do tema do meio ambiente nas políticas públicas e ações governamentais.
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Neste intuito, em benefício da saúde pública, a SEMA promove o saneamento
ambiental e as políticas de estímulo, apoio técnico e financeiro à gestão participativa da
proteção ambiental, agroecologia e desenvolvimento sustentável.
Um dos instrumentos de planejamento e ordenamento territorial, capaz de viabilizar
o desenvolvimento sustentável a partir da compatibilização de fatores econômicos,
ambientais e sociais é o Zoneamento Ecológico Econômico, através do qual será possível
identificar as vulnerabilidades e potencialidades de áreas prioritárias para conservação,
preservação ou recuperação e também as viabilidades e fragilidades econômicas, definir
políticas públicas, planos e programas de articulação entre regiões econômicas. Será a maior
compilação de dados georreferenciados do Estado.
3.2.1.5. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento promove ações de redução do
uso de combustíveis fósseis, ampliação da produção e consumo de biocombustíveis, a
proteção do meio ambiente, maior participação no mercado internacional e a contribuição
para a inclusão social.
Para tanto, criou o Plano ABC, que prioriza a suinocultura e visa a redução da emissão
de gases de efeito estufa (GEE) na agricultura, composto por linhas tecnológicas de mitigação
e ações de adaptação às mudanças climáticas. Dos programas destaca o Programa
Tratamento de Dejetos Animais, que se propõe a disponibilizar aos agricultores, cooperativas
e associações das cadeias da suinocultura, bovinocultura e avicultura os investimentos e as
infraestruturas adequadas e necessárias para a adoção de tecnologias de tratamento de
dejetos e efluentes de animais.
Visando sistemas de produção mais eficientes, instituiu também o Plano Nacional de
Agroenergia (PDA), que sistematiza as estratégias e ações para organizar e desenvolver
propostas de pesquisa, desenvolvimento, inovação e transferência de tecnologia para as
cadeias produtivas da agroenergia.
3.2.1.6. Ministério do Meio Ambiente (MMA)
No MMA, a Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental é a responsável
pela formulação e proposição de políticas e normas e a definição de estratégias relacionadas
aos rebatimentos ambientais associados à matriz energética brasileira, com promoção de
uma matriz energética mais limpa.
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Apoia programas e projetos voltados para o conhecimento, a proteção, a recuperação
e o uso sustentável dos recursos naturais, visando estimular a adoção de tecnologias
sustentáveis, especialmente nas atividades relacionadas à agricultura, ao extrativismo e à
agroindústria e suas cadeias produtivas.
Como instrumentos podem ser citados a implementação da Agenda 21 e o Fundo
Nacional do Meio Ambiente, como agente financiador de projetos socioambientais, que se
destaca pelo processo transparente e democrático da seleção dos projetos.
3.2.2. Instituições de Ensino e Pesquisa
O Estado do Rio Grande do Sul conta com 8 (oito) universidades públicas, 12 (doze)
instituições universitárias privadas e 78 (setenta e oito) faculdades privadas e comunitárias.
Destacamos instituições que mantém um perfil acadêmico voltado à agropecuária, ou
pela participação mais direta na pesquisa e desenvolvimento de técnicas e equipamentos
para a biodigestão:
a) FAHOR - Faculdade de Horizontina: formadora de profissionais específicos que
abriga docentes que deflagraram o processo de discussão sobre a utilização dos
biodigestores;
b) SETREM - Sociedade Educacional Três de Maio: possui unidade experimental de
validação da tecnologia dos biodigestores, multidisciplinar;
c) PUC-RS - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul: a unidade do
Instituto do Petróleo, vinculado ao TECNPUC, vem realizando grande parte das análises de
bioquímicas e pesquisas bacteriológicas relacionadas às pesquisas dos biodigestores no
Estado;
d) UNIVATES - Universidade do Vale do Taquari: instituição comunitária, mantém
convênio com instituições estatais e implantou em Lajeado um Laboratório de Bioreatores;
detém um corpo docente com expertise na área, consistente em pesquisas, publicações e na
coordenação da elaboração do Atlas das Biomassas;
e) UERGS – Universidade Estadual do Rio Grande do Sul: possui dezenas de campi
descentralizados e uma série de cursos voltados à formação de profissionais para a
assistência ao produtor rural;
f) URI - Universidade Regional Integrada (campus Frederico Westphalen): com
localização privilegiada em relação ao espaço territorial que gera biomassa de origem animal,
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contribui com a pesquisa;
g) UCS - Universidade de Caxias do Sul (campus Caxias): seu Instituto de Saneamento
Ambiental desenvolve como atividade de extensão o planejamento territorial, com foco no
saneamento rural;
h) UNIJUI Universidade Regional: com campus em Ijuí e Santa Rosa, possui corpo
docente e cursos com forte relação com a temática;
i) UFSM –Universidade Federal de Santa Maria: desenvolve pesquisas em conservação
de solos e saúde animal, dentre outros projetos;
j) Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, com várias
unidades, é potencial formadora de mão-de-obra qualificada para as demandas rurais e
industriais da cadeia da biodigestão; nas regiões de maior concentração da demanda de
geração de biomassa há unidades em Bento Gonçalves, Erechim, Farroupilha, Feliz, Ibirubá,
Sertão e Veranópolis.
l) EMBRAPA Suínos e Aves (Concórdia/SC) – é uma unidade descentralizada da
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária referência na pesquisa das cadeias
produtivas de suínos e aves, buscando a sustentabilidade através da informação e produção
de publicações, instalação de unidades de referência e transferência de tecnologia;
capacitação de multiplicadores, sobretudo dos agentes de assistência e extensão rural.
As instituições de ensino e pesquisa possuem algumas fontes de financiamento da
pesquisa, próprios das instituições ou de fundos específicos. O direcionamento de uma linha
específica na FAPERGS para a biodigestão, com a concentração dos recursos para os
estudos da microbiota, deverá ser um dos objetivos específicos do Programa.
3.2.3. Instituições Financeiras
3.2.3.1.

BRDE – Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul

O BRDE é o banco de desenvolvimento dos estados do Sul, no qual os negócios da
agropecuária têm relevância, na medida que essas atividades produtivas possuem papel de
extrema importância para a economia da região de abrangência do banco.
Oferece linhas de financiamento de apoio à agricultura e à pecuária, mas também é
fundamental no fomento à indústria e à inovação. O BRDE disponibiliza linhas adequadas
de financiamento projetos de empreendimentos e empresas de todos os portes,
especialmente os que visem aumentar a produtividade e a eficiência das empresas.
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Opera as linhas de financiamento do Moderagro, Moderinfra, Moderfrota, Prodecoop,
Pronaf Agroindústria, Procap-Agro, Programa ABC, Pronamp Investimento, Inovagro e
BNDES Finame Agrícola.
3.2.3.2.

BADESUL Agência de Desenvolvimento

O BADESUL é agência de fomento vinculada à Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Ciência e Tecnologia e busca promover o desenvolvimento econômico e social
do Rio Grande do Sul, oferecendo um conjunto de soluções financeiras de longo prazo para
projetos do setor público e de empresas privadas, promovendo o desenvolvimento
competitivo, regional e setorial da economia gaúcha, atento aos princípios da
sustentabilidade e inovação, atuando como agente financeiro e técnico de excelência.
A instituição se propõe a ser agente de fomento capaz de prover soluções
estratégicas, financeiras e não financeiras para o desenvolvimento regional e setorial. Nesse
sentido, na cadeia agropecuária, financia produtores rurais e agricultores familiares, com o
objetivo de incrementar a renda das propriedades rurais, redução das desigualdades
regionais, substituição de importações e o suprimento de matérias primas para o setor
industrial. Opera praticamente as mesmas linhas do BRDE.
3.2.3.3.

Sistema Sicredi

O sistema Sicredi é formado por sociedade de pessoas, sem fins lucrativos, com
natureza jurídica própria. As cooperativas de crédito da Central Sicredi Sul (RS) possuem
quase dois milhões de associados.
Propicia crédito e serviços de modo mais simples e vantajoso para seus associados,
tendo como princípio básico as organizações que nascem a partir de uma determinada
categoria profissional (singular), inspiradas nas possibilidades e vantagens oferecidas pelo
cooperativismo.
Atua nos investimentos no agronegócio, com ampla oferta e apoio a categorias
especializadas, com tabelas de rentabilidade atraentes e ampla rede de atendimento.
3.2.3.4.

BANRISUL – Banco do Estado do Rio Grande do Sul

O Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. é uma sociedade anônima de capital
aberto que atua sob a forma de banco múltiplo e opera nas carteiras comercial, de crédito,
de financiamento e de investimento, de crédito imobiliário, de desenvolvimento, de
arrendamento mercantil e de investimentos, inclusive nas de operações de câmbio,
corretagem de títulos e valores mobiliários e administração de cartões de crédito e
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consórcios.
Opera através de um conjunto de instituições que agem de forma integrada no
mercado financeiro, possui grande rede de agências e milhões de clientes pessoas físicas,
micro, pequenas, médias e grandes empresas.
O Banco atua também como instrumento de execução da política econômicofinanceira do Estado do Rio Grande do Sul, em consonância com os planos e programas do
Governo Estadual.
3.2.3.5.

Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil e outras Instituições

Com as linhas de financiamento adequadas às necessidades da cadeia produtiva
dos biodigestores e havendo uma gama de produtos credenciados no FINAME, os bancos
poderá ser agentes financeiro das operações, como intermediários das linhas do BNDES ou
de outros bancos de investimento.
3.2.4. Representações Confederativas do Setor Produtivo
3.2.4.1.

SIPS – Sindicato das Indústrias de Produtos Suínos do Estado do Rio

Grande do Sul
É a entidade representativa das indústrias de produtos suínos do RS e, desta forma,
congrega toda a cadeia produtiva da suinocultura gaúcha, desde produtores, abatedores e
criadores, até fornecedores e prestadores de serviço.
Sua principal estratégia é resgatar para o Estado o destaque de segundo
maior produtor de carne suína do Brasil e consolidar o desempenho dos últimos anos, de
maior exportador do produto.
Juntamente com a ACSURS, tem papel aglutinador e articulador importante na
cadeia, por sua história, pela preocupação com a biossegurança e influência no Fundo
Estadual de Defesa Sanitária e pela participação direta na concepção do Programa.
3.2.4.2.

ACSURS – Associação dos Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul

A Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul – ACSURS, com sede
em Estrela/RS, forma um dos vínculos dos criadores de suínos entre si e com as
integradoras e indústrias.
A ACSURS tem forte atuação junto a base produtora de suínos e atende demandas
dos associados nas áreas de genética, nutrição, instalação, sanidade, manejo e práticas
ambientais e gestão de negócios. Possui um corpo técnico que reivindica atenção ao
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aspectos sanitários, qualificação de produtores, remuneração justa e incentivo ao consumo
da carne suína, inclusive com experiência em execução de ações em convênio com o
Estado.
É organizada em diversas associações e núcleos de criadores de suínos13,
abrangendo toda a região produtora.
3.2.4.3.

ABBM – Associação Brasileira de Biogás e Biometano

A Associação Brasileira de Biogás e Biometano é a entidade sem fins lucrativos
constituída para defender os interesses das empresas brasileiras do setor de biogás e
metano, com sede em Santa Cruz do Sul. Possui um Capítulo do Rio Grande do Sul, também
sediado em Santa Cruz do Sul.
A associação das empresas privadas surgiu de uma cooperação internacional em
parceria com universidades (UFRGS, UFSM e UNIJUI) e as prefeituras de Ijuí e Cachoeira
do Sul com o propósito de promover e criar uma base para a implantação da produção de
energia através do aproveitamento do biogás, inicialmente no sul do Brasil.
3.2.4.4. Entidades Federativas e Conselhos Profissionais ligados à Cadeia
Das entidades federativas, citamos os sistemas FIERGS/CIERGS, FARSUL,
OCERGS e FETAG, congregando respectivamente os sindicatos ou representações do
setor industrial, da agricultura e pecuária empresarial, das cooperativas e dos trabalhadores
rurais.
Cada uma destas federações contempla o Sistema “S” e de aprendizagem
respectivos. Os conselhos e comitês de cada uma também trabalham no desenvolvimento
e inovação do setor e nos elos que compõem as cadeias produtivas, com a análise e
proposições estratégicas para a atuação na defesa dos interesses da competitividade,
fortalecimento dos sistemas de governança.
Entidades como o CREA, CRMV e CRQ, Sindicato dos Engenheiros do RS e
Associação dos Técnicos Agrícolas do RS, além de inúmeras outras entidades, possuem
capacidade de contribuir para a execução do Programa.

13 Associação Casquense de Criadores de Suínos, Associação de Produtores de Suínos de Pinheirinho do Vale, Associação de Suinocultores de Camargo, Associação de
Suinocultores de Três Passos, Associação dos Criadores de Suínos do Grande Cerro Largo, Associação dos Suinocultores da Serra Gaúcha, Associação dos Suinocultores
de Cândido Godói, Associação dos Suinocultores de Nova Candelária, Associação dos Suinocultores de Palmitinho, Associação dos Suinocultores de Santa Rosa,
Associação dos Suinocultores de Vila Maria, Núcleo de Criadores de Suínos de Aratiba, Núcleo de Criadores de Suínos de Nova Bassano, Núcleo de Criadores de Suínos
de Santo Cristo, Núcleo de Criadores de Suínos do Grande Sarandi, Núcleo de Criadores de Suínos do Vale do Taquari, Núcleo de Suinocultores de Barra do Rio Azul.
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3.2.4.5. Outras Redes Constituídas
Além das Federações e sindicatos já nominados, há redes específicas de articulação
empresarial já formadas, das quais destacamos:
a) Rede Biogásfert, que integra a Embrapa, Itaipú Binacional, CIBiogás e várias
outras instituições;
b) a própria CIBiogás, que é o Centro Internacional de Energias Renováveis – Biogás,
instituição científica, tecnológica e de inovação, constituída por 22 instituições que
desenvolvem e/ou apoiam projetos relacionados às energias renováveis, sediado em
Foz do Iguaçu.
3.3. DISPONIBILIDADE DE RECURSOS E FONTES DE FINANCIAMENTO
3.3.1. Planos Plurianuais Federal e Estadual
Os objetivos do Programa se adequam a várias ações e metas dos Planos Plurianuais
da União e do Estado.
No Plano Plurianual da União, os seguintes programas possuem algumas ações de
sustentabilidade nas atividades agropecuárias são: Programa 2078 - Conservação e Uso
Sustentável da Biodiversidade; Programa 2083 - Qualidade Ambiental; Programa 2029 Desenvolvimento Regional e Territorial; Programa 2069 - Segurança Alimentar e Nutricional;
Programa 2077 - Agropecuária Sustentável; e Programa 2050 – Mudança do Clima.
Já no Plano Plurianual do Estado para o quadriênio 2106-2019, aprovado pela Lei
Estadual nº 14.755/2015, os Programas e Ações com maior aderência ao presente estudo
são os contidos na Tabela abaixo.
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Programa

Desenvolvimento das
Cadeias Produtivas
Agropecuárias

PROGRAMAS E AÇÕES DIRETAMENTE RELACIONADAS AO TEMA NO PLANO PLURIANUAL ESTADUAL 2016-2019
Órgão
Valor do
Objetivo
Ações com aderência
Responsável
Programa
Ação: Boas práticas paro o solo:
Apoiar a agricultura gaúcha, estimulando a produção e a agregação de
renda através de práticas de conservação, manejo e educação para
Secretaria da
Promover o desenvolvimento das cadeias
conservação e boa utilização dos solos. Disseminação do conhecimento
Agricultura,
produtivas agropecuárias, incentivando a
224.908.856
conservacionista e preservacionista do solo e da agricultura de baixo
Pecuária e
diversificação de produtos e a qualificação da
carbono.
Irrigação
produção e da mão de obra.
Valor financiado (ABC) R$ 320.000.000

Dinamização Econômica do
Estado, Modernização de
Setores Tradicionais,
Indução de Novas
Economias e Alavancagem
da Infraestrutura Estadual

Fomento à Educação
Profissional, Formação,
Capacitação, Assistência
Técnica e Extensão Rural e
Social - ATERS

Secretaria de
Desenvolvimento
Econômico,
Ciência e
Tecnologia

Secretaria do
Desenvolvimento
Rural e
Cooperativismo

Promover a dinamização da economia das
cidades e regiões do rio grande do sul, mediante
a identificação e o apoio financeiro a produtores
rurais, empresários e municípios com projetos de
investimentos associados com a modernização
de atividades tradicionais na economia gaúcha,
com a indução de novas economias no seu perfil
produtivo ou com o desenvolvimento da
infraestrutura que tanto dá suporte ao
crescimento econômico do rio grande do sul,
quanto serve à população rio-grandense.

Fomentar a educação profissional, a formação, a
capacitação e a assistência técnica e extensão
rural e social.

1.735.540.180

Operações de financiamento.
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638.380.254

Ação:
Apoio à formação, educação, profissionalização e capacitação de jovens,
públicos especiais e agricultores e pecuaristas familiares ou de base
cooperativa
Realizar cursos, oficinas, seminários, jornadas de formação e capacitação
em desenvolvimento rural, bem como ações relacionadas a gestão de
propriedades e empreendimentos e de inovação tecnológica.
Realizar qualificação para acesso às políticas públicas para os
beneficiários dos programas e ações da Secretaria - ações estas que
deverão atender jovens rurais, públicos especiais, agricultores e
pecuaristas familiares ou de base cooperativa, sendo sua execução de
forma direta ou por meio de parcerias com municípios e entidades.
Promover assistência técnica e extensão rural e social, socializando
técnicas agrosilvopastoris de produção sustentável dentro de uma visão
sistêmica do estabelecimento rural.

Programa
Fomento ao
Desenvolvimento Rural
Sustentável

Defesa Agropecuária
Estadual

Pesquisa e Inovação
Tecnológica Agropecuária

Programa Banrisul de
Crédito e Fomento (Política
de Crédito)

PROGRAMAS E AÇÕES DIRETAMENTE RELACIONADAS AO TEMA NO PLANO PLURIANUAL ESTADUAL 2016-2019
Órgão
Valor do
Objetivo
Ações com aderência
Responsável
Programa
Fomentar o desenvolvimento rural de forma
Secretaria do
sustentável, através do apoio à agricultores e
Desenvolvimento
pecuaristas familiares, desenvolvimento de
558.938.469 Todas
Rural e
sistemas de base ecológica, políticas para
Cooperativismo
permanência dos jovens do campo...
Assegurar a sanidade animal e vegetal, garantir a
segurança higiênico-sanitária e tecnológica dos
Secretaria da
produtos agropecuários finais destinados aos
Agricultura,
consumidores através da vigilância, do
150.854.330 Todas
Pecuária e
monitoramento e da inspeção sanitária, bem
Irrigação
como assegurar a idoneidade dos insumos e
serviços utilizados na agropecuária.
Contribuir para o aumento da disponibilidade e melhoria da qualidade da
Secretaria da
água, através da avaliação de práticas adequadas de manejo de solo e de
Agricultura,
Fortalecer e ampliar a pesquisa agropecuária, a
resíduos de suínos, do monitoramento das condições meteorológicas e
Pecuária e
inovação tecnológica e a prestação de serviços.
processos hidrológicos, integrados a uma análise socioeconômica, em
Irrigação
diferentes sistemas agrícolas.
Financiamento ao desenvolvimento econômico e social: Repassar
recursos obtidos do BNDES, para o desenvolvimento econômico, social e
urbano do estado, para pessoas físicas e jurídicas dos setores industrial,
Suprir, por meio da intermediação financeira, as
comercial, rural e de prestação de serviços.
Secretaria da
necessidades de recursos para o financiamento
Valor: R$ 2.308.850.000
Fazenda/Banrisul
do consumo, da inclusão social e da sustentação
Financiamento ao investimento agropecuário: Financiar com recursos
das atividades produtivas do Estado.
repassados do BNDES/FINAME e próprios a aquisição de animais,
máquinas, equipamentos agrícolas, construção de unidades de
beneficiamento e infraestrutura nas propriedades.
Valor R$ 1.246.782.285,16
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3.3.2. Financiamentos a Médio e Longo Prazo - Financiamento Fomentado em Bancos
Nacionais
3.3.2.1. Política ABC e de Mudanças Climáticas (GEE)
O Plano ABC é um programa de abrangência nacional com vigência é de 2010 a 2020,
e previsão de revisões e atualizações para readequá-lo às demandas, às novas tecnologias e
à incorporação de novas ações e metas.
O alcance dos objetivos do Plano ABC se dá pela adoção das práticas e tecnologias
da tabela 1 com financiamentos de fontes orçamentárias ou pela linha de crédito específica
do Programa ABC aprovada pela Resolução do Banco Central nº 3.896, de 17 de agosto de
2010. A tabela 1 busca mapear o potencial de mitigação por redução de emissão de GEE e
determina metas para as ações.
Tabela 1. Ações do Plano ABC financiáveis
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Fonte: MAPA

O Programa ABC foi instituído inicialmente com recursos do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e, desde o ano safra 2011/2012, conta
também com recursos da Caderneta de Poupança Rural (MCR 64) do Banco do Brasil e dos
fundos constitucionais. As operações com recursos do BNDES são realizadas de forma
indireta, através de agentes financeiros (grande parte dos bancos brasileiros são
credenciados), que são responsáveis pela análise dos projetos visando a aprovação do crédito
e a definição das garantias junto aos clientes, além de assumirem o risco das operações.
O público-alvo pode ser produtores rurais, como pessoas físicas ou jurídicas, e
cooperativas de produtores rurais, neste caso, permitindo inclusive o repasse dos recursos a
seus associados. Os itens financiáveis, desde que vinculados aos programas relacionados na
tabela 1, incluem a elaboração de projeto e assistência técnica, aquisição e aplicação de

sementes, mudas, insumos e corretivos agrícolas, práticas conservacionistas, aquisição de
animais, de máquinas e implementos, construção e modernização de benfeitorias e
instalações, entre outros. Há uma predisposição de financiar ações capazes de reduzir
emissões pelo sequestro de carbono e potencializar a produção agropecuária sustentável,
com permissão de utilização de até 45% dos recursos tomados a cada operação.
O BRDE, agente financeiro credenciado, elenca como itens financiáveis pelo Programa
ABC os projetos que envolvam:
a) a recuperação de pastagens e implantação de sistemas de integração lavourapecuária;
b) a correção de solos;
c) a implantação e melhoramento de sistemas de tratamento de dejetos e resíduos;
d) a fixação biológica de nitrogênio.
O limite individual de investimento é de 2,2 milhões, com juros de 7,5% a.a., carência
de 60 meses e prazo total de até 120 meses.
Apesar do potencial de aumento de produtividade e de geração de serviços e
amenidades ambientais que as tecnologias do Plano ABC possuem, o Plano enfrenta
dificuldades sumarizadas no Observatório ABC (2015) como:
a) baixo nível de conhecimento dos agricultores, dos técnicos e profissionais
provedores de assistência técnica e projetistas, bem como dos agentes financeiros
operadores do crédito agrícola;
b)

ausência

de

monitoramento

dos

resultados

dos

projetos

financiados,

especialmente no que diz respeito às reduções ou mitigações das emissões de gases de efeito
estufa;
c) baixa articulação dos órgãos federais e estaduais para a implementação das ações
previstas, dificuldades na definição de metas e ações estaduais e locais, limitações nos
processos de definição e aferição das do plano;
d) dificuldades práticas na tomada de crédito pelos agropecuaristas, por exigências
ampliadas, documentais e de regularização fundiária, que refletem em uma distribuição
desproporcional dos recursos entre estados e regiões brasileiras e na subutilização dos
créditos provisionados;
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Um aspecto importante do Plano ABC é o volume de recursos necessários para induzir
o agricultor a adotar as tecnologias de baixas emissões, a insuficiência de recursos destinados
a essa função e os recursos destinados ao cumprimento das metas de reduções em emissões
na agropecuária, sempre mais expressivos para o setor de culturas.
3.3.2.2. Moderagro
Programa nacional que prevê o financiamento de investimentos fixos e semifixos da
apicultura, aqüicultura, avicultura, cunicultura, pecuária leiteira, pesca, suinocultura,
olivicultura, floricultura, horticultura e outras culturas destinados à aquisição de máquinas e
equipamentos, construções e ampliações dos empreendimentos, inclusive obras decorrentes
de execução de projetos de adequação sanitária e/ou ambiental relacionadas às atividades
constantes do objeto do Programa.
O programa tem como limite individual o valor de 880 mil reais (o coletivo é de 2,64
milhões), pratica juros de 8,5% a.a., com carência de 36 meses e prazo total de até 120
meses. O acesso pela modalidade PRONAMP é limitada aos candidatos que auferirem no
máximo uma receita anual de 1,76 milhões, sendo 80% da atividade agrícola, financiáveis
430 mil a juros de 7,5% a.a. e prazo total de 96 meses.
3.3.2.3. Inovagro
Outro programa nacional de financiamento de projetos de inovação tecnológica nas
propriedades rurais, incluindo a implantação de sistemas para geração e distribuição de
energia alternativa para consumo próprio (eólica, solar e de biomassa), serviços de
agricultura de precisão, máquinas e equipamentos para automação, adequação e construção
de instalações nos segmentos de avicultura, suinocultura e pecuária de leite (e outras
culturas), aquisição de programas de computadores para gestão, monitoramento ou
automação, consultoria técnica e gerencial e aquisição de material genético.
O programa tem como limite individual o valor de 1,1 milhão reais (o coletivo é de
3,3 milhões), pratica juros de 6,5% a.a., com carência de 36 meses e prazo total de até 120
meses.
3.3.2.4. Prodecoop, Procap-Agro e PRONAF Agroindústria.
O Prodecoop é uma linha de crédito que financia de até 90% do valor do investimento,
limitado a 150 milhões, a ser tomado por cooperativas singulares ou centrais para a aquisição
de estudos, projetos e tecnologia, obras civis, instalações e outros investimentos fixos,
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máquinas e equipamentos, e até para capital de giro associado ao projeto de investimento
(30% do investimento fixo). Os juros giram em torno de 8,5% a.a., com carência de até 36
meses e prazo total até 120 meses.
O Procap-Agro destina-se ao saneamento financeiro e capital de giro de cooperativas,
mas pode ser tomado pelo produtor para a integralização de cotas-parte. Os juros são um
pouco maiores e os prazos menores por não envolverem investimentos novos.
O PRONAF Agroindústria é a linha de crédito para financiar investimentos que visem
o beneficiamento, processamento e comercialização da produção agropecuária (investimento
e custeio) que pode ser tomada por associado ou por cooperativa de produtores, a juros de
5,5% a.a.
3.3.2.5. Programas de Incentivos a Fontes Alternativas de Energia no Brasil
No Brasil, o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica
(Proinfa), instituído pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, e revisado pela Lei no 10.762,
de 11 de novembro de 2003, tem como objetivo a diversificação da matriz energética
brasileira, a ponto de reduzir a dependência da hidroeletricidade, a qual vem sofrendo
situações críticas de disponibilidade hídrica, comprometendo a segurança energética e a
garantia de oferta de energia.
O Proinfa tem como objetivo buscar por soluções regionais com base na utilização de
fontes renováveis de energia, como eólica, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas (PCH),
mediante o aproveitamento econômico dos insumos disponíveis e das tecnologias aplicáveis,
a partir do aumento da participação da energia elétrica produzida.
Pretende o programa evitar a emissão de 2,5 milhões de tCO2/ano, o que criará um
ambiente potencial de negócios de Certificação de Redução de Emissão de Carbono,
conforme estabelecido no Protocolo de Kyoto.
3.3.2.6. Renova Bio
O

programa

Renova Bio–Biocombustíveis 2030

é um

plano

nacional

de

desenvolvimento do setor de combustíveis renováveis, voltado aos biocombustíveis,
especialmente ao setor sucroalcooleiro.
É um projeto de modernização que cria metas compulsórias anuais dos distribuidores
de combustíveis de percentuais gradativos obrigatórios de biodiesel adicionados ao óleo
diesel e do percentual de etanol anidro acrescentado na gasolina entre 2022 e 2030, a fim
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de que o país cumpra os compromissos assumidos de redução das emissões de gases de
efeito estufa no Acordo de Paris.
A política também cria instrumentos de estímulo ao combate às emissões de gases
do efeito estufa, como a Certificação da Produção Eficiente de Biocombustíveis e o Crédito
de Descarbonização, que poderá ser emitido pelos distribuidores de combustíveis para
comprovarem o cumprimento de metas individuais.
3.3.3. Captação de Recursos de Doações e Financiamentos Internacionais
Os recursos das agências internacionais apenas excepcionalmente são contratados
pelos Estados-membros. Normalmente as parcerias com bancos internacionais, públicos de
outras nações ou privados, são firmadas com a União, carreados para formar os fundos do
BNDES e repassados pelas mais variadas agências de fomento e bancos comerciais a quem
os aplica.
3.3.3.1. Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
Banco de fomento da República Federal da Alemanha Kreditanstalt für Wiederaufbau
é um dos bancos de fomento líderes do mundo. O KfW Banco de Desenvolvimento é
responsável pelos negócios do KfW que envolvem países emergentes e em desenvolvimento,
na melhoria das condições de vida econômica, social e ambiental.
O aumento da participação de fontes renováveis na matriz brasileira tem atraído
investimentos. O banco pretende expandir a atuação em projetos de energia renovável no
Brasil, atuando na área de financiamento e na transferência de tecnologia. O Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou no final de dezembro de 2017 a
nova captação de recursos externos com o banco, no valor de R$ 142,72 milhões, destinada
ao fomento de projetos de energias renováveis e eficiência energética em todo o Brasil, com
o objetivo da parceria é contribuir para a mitigação das mudanças climáticas no País.
O KfW apoia e acompanha os seus parceiros em todo o ciclo do projeto: desde a
preparação, através da implementação, até bem além do início das operações. O foco sempre
permanece sobre os efeitos desejados e a sustentabilidade dos projetos. O KFW tem como
critério principal a aposta em projetos de empresas públicas, governos estaduais e federais
e só pode financiar o setor privado por meio de um processo de enquadramento feito via
BNDES.
Os instrumentos do KfW Entwicklungsbank podem envolver o financiamento

39

subsidiado, doação e empréstimos/financiamento de longo prazo, mas há condições e prérequisitos a serem atendidos, como contrapartidas mínimas, capacidade de endividamento e
garantia da União.
3.3.3.2. Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD)
O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) firmou um
financiamento de quase R$ 200 milhões (50 milhões de euros) com a Agência Francesa de
Desenvolvimento (AFD) para projetos que envolvam sistemas sustentáveis de empresas
sediadas no Sul. O contrato está inserido nos compromissos ratificados no Acordo de Paris,
em que o Brasil se compromete a diminuir os índices de emissão de dióxido de carbono a
médio e longo prazo.
Integra os recursos da linha de financiamento do BRDE para a aquisição de
equipamentos para geração de energia a partir de fontes renováveis ou para substituição de
lâmpadas e equipamentos equivalentes para melhoria da eficiência energética, permitindo
também financiar a aquisição e a instalação de todos os componentes de sistemas de micro
e minigeração de energia elétrica fotovoltaica, eólica ou de biomassa.
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3.3.4. Autofinanciamento
A

sustentabilidade

dos

projetos

é

um

dos

principais

gargalos

para

o

autofinanciamento, pois o retorno financeiro para os projetos de menor escala é mais
demorado. Assim ocorre na terminação de suínos, cuja oferta de biomassa e demanda por
energia da granja estão em sentido oposto (alta oferta de dejetos e baixo consumo de
energia). Além do mais, uma atualização recente da SEAPI dá conta de que dos 117.327
produtores de suínos no RS, apenas 105 alojam mais de 4000 mil suínos em suas granjas,
considerado como um ponto de corte a partir do qual o autofinanciamento ou o retorno do
investimento se viabilizam de forma mais tranquila.
O financiamento com recursos próprios também é fortemente retraído pela ausência
de equipamentos customizados para a geração de energia, as complexas exigências que as
concessionárias têm imposto aos interessados em homologar equipamentos para a geração
distribuída e o próprio custo baixo da energia para determinadas faixas de consumo.
3.3.4.1. Consumo Próprio
O consumo próprio do biogás tem sido praticado em muitos empreendimentos que
fizeram a instalação de biodigestores ao longo do tempo. Esse consumo na propriedade vai

desde utilização em substituição ao GLP nos usos domésticos, no aquecimento de ambientes
ou de água para as unidades de creches e maternidades e, mais recentemente, na geração
de energia elétrica para todo e qualquer uso dentro da propriedade.
Há bons exemplos em todas estas categorias:
a) propriedade em que um biodigestor de modelo indiano (campânula) alimenta os
fogões existentes na propriedade há mais de trinta anos (propriedade de Alfredo
e Luiz Fulcher, em Vale Real);
b) a geração de energia térmica e elétrica para o atendimento de toda a demanda
da propriedade, incluídas as várias unidades residenciais, através do sistema
canadense com adaptações locais, gerando excedentes ainda não injetados na
rede pública (propriedade de Luiz Gerhardht, em Santo Cristo, com retorno do
investimento em 3 anos)
c) granjas conjugadas que revitalizaram os equipamentos (canadense), atualmente
autossuficiente, com motogerador de indústria gaúcha.
3.3.4.2. Minigeração e Microgeração
A Resolução Normativa nº 482/2012 da ANEEL, criou no Brasil o Sistema de
Compensação de Energia Elétrica, posteriormente substituída pela RN 687/2015. Tal sistema
permite que o excedente gerado pela unidade consumidora com micro ou minigeração seja
injetado na rede da distribuidora local. É possível também utilizar esses créditos em outras
unidades previamente cadastradas dentro da mesma área de concessão, de três formas:
 geração compartilhada: compensação do excedente da microgeração ou
minigeração distribuída de consumidores reunidos sob consórcio ou cooperativa;
 Autoconsumo remoto: compensação entre unidades consumidoras de uma mesma
pessoa jurídica;
 Empreendimento com múltiplas unidades consumidoras (condomínios).
Porém, nessa relação entre produtores e consumidores de energia há problemas:
a) o preço pago pela geração não é compensatório aos custos;
b) os projetos baseados no biogás encontram empecilhos no Valor de Referência
(VR), limite que pode ser pago pelas distribuidoras pela energia elétrica, e em exigências
técnicas desconexas com o ambiente da minigeração;
c) no autoconsumo, a viabilidade se dá mais nos casos de tarifas elevadas de energia.

41

Felizmente, os Valores de Referência foram atualizados através da Portaria 65 de 27
de fevereiro de 2018 do MME. Mais ainda falta uma política de governo que estimule as
distribuidoras a adquirir energia elétrica oriunda do biogás a preços que compensem essa
geração, sem impor dificuldades, ultrapassando o conceito da “compensação”. O Ministério
de Minas e Energia, a Empresa de Pesquisa Energética e a ANEEL precisam entender que
surgem firmes iniciativas direcionadas ao uso do biogás para geração de energia.
3.3.4.3. Mercado de Biofertilizantes
O biofertilizante promove a recuperação do solo, aumenta a renda do produtor rural
pelo aumento de sua produtividade e redução da dependência da compra de adubo químico,
reduz o consumo de água nas lavouras, aumenta a reciclagem dos nutrientes do solo
disponibilizando-os imediatamente para as plantas, aumenta a capacidade de troca de
cátions, contribui para a redução das emissões de NOx pela substituição dos adubos
sintéticos nitrogenados.
Outra possibilidade para os criadores de animais é a venda do biofertilizante, com
isso auferindo renda e permitindo o aumento do rebanho pela disposição fora da propriedade.
Esta alternativa pode ter o panorama alterado com um novo equipamento acoplado ao
distribuidor que determina, em tempo real, os componentes do digestato, permite a avaliação
do valor monetário do digestato e a incorporação ideal do fertilizante no solo. Abre-se aí,
inclusive, campo para o desenvolvimento de equipamentos nacionais.
3.4. ESTRATÉGIA DE DISSEMINAÇÃO DA TECNOLOGIA DA BIODIGESTÃO
3.4.1. Adequação do Marco Legal às Políticas Setoriais
O marco legal do aproveitamento das biomassas como fonte energética e todas as
implicações legais na cadeia produtiva baseou-se na avaliação de modelos de outros Estados
e na adequação à legislação nacional e estadual vigente e aplicável.
O levantamento e avaliação dos dispositivos normativos que regulamentam a gestão,
o tratamento e disposição final dos resíduos e efluentes no solo e nos corpos d’água, a
tributação e a atividade fiscal, assim como as normas que versam especificamente sobre a
produção, distribuição e uso de biogás e biometano, serviram para a projeção de um marco
regulatório que dê segurança jurídica e sustentabilidade ao mercado da cadeia da biomassa.
Afinal, um dos produtos embutidos no presente projeto é uma minuta de projeto de
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lei de política estadual de biomassa e biogás14. O estabelecimento de um marco regulatório
para a biomassa e biogás vai ao encontro da tendência de especialização do direito
contemporâneo, atendendo com mais satisfação as peculiaridades e especificidades dos
setores regulados.
Para a sua elaboração foi preciso identificar a adequação das normas à legislação
vigente, notadamente as competências definidas na Constituição da República de 1988 e na
Constituição Estadual, e as demais normas de alcance nacional, para propor claramente as
lacunas e as modificações necessárias.
Para tanto, necessário compreender a definição dos resíduos no plano jurídico-legal,
sua classificação quanto a caracterização por origem da geração. Pela legislação nacional Lei 12.305/2010 - os resíduos com alta carga orgânicas são basicamente os resíduos sólidos
urbanos (RSU) e lodos, resíduos procedentes da produção animal e resíduos da agroindústria.
Os RSU são definidos como material, substância, objeto ou bem descartado resultante
de atividades humanas em sociedade, no estado sólido ou semi-sólido, bem como gases
contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento
na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou
economicamente em face da melhor tecnologia disponível. Consideram-se também como
RSU os lodos procedentes dos serviços públicos de saneamento básico (gerados nas
atividades de tratamento de água e esgoto) no estado semi-sólido.
Já os resíduos da produção animal e os resíduos da agroindústria são classificados
quanto à sua origem, de acordo com a mesma Lei, como resíduos agrossilvopastoris, ou os
resíduos gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, incluídos os relacionados a
insumos utilizados nessas atividades.
O ponto de partida do direito ambiental brasileiro são as normas constitucionais.
Para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
(bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida) incumbe ao Poder Público
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações devendo controlar a produção,
a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco
para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente (art. 225, IV da CF/88).
São competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios

14

A política estadual para o gás purificado biometano foi aprovada pela Lei Estadual nº 14864/2016.
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proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas e fomentar a
produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar (art. 23, VI e VIII da CF/88).
A Constituição de 1988 institui, em seu art. 24, a competência legislativa concorrente, na
qual os estados federados podem e devem legislar em matéria ambiental de forma a
suplementar a legislação de alcance nacional.
O Estado pode fazê-lo mantendo sintonia com as normas presentes nos sistemas das
leis das políticas nacionais do meio ambiente (Lei Federal nº 6.938/1981), da gestão de
recursos hídricos (Lei Federal nº 9.433/1997) e da gestão de resíduos sólidos (Lei Federal nº
12.305/2010).
A Constituição Estadual também trata da competência do poder de polícia
administrativa nas matérias de interesse local, tais como proteção à saúde, vigilância e
fiscalização sanitária e proteção ao meio-ambiente (art. 13, I da CE/89) e define a
competência pelas políticas energética e de desenvolvimento agrícola (art. 162, 184 e 186).
A Lei Estadual nº 11520/2000 (Código Estadual do Meio Ambiente) estabelece normas
de planejamento governamental que se aplicam ao Projeto. O Código prevê que os
programas governamentais destinados à recuperação econômica, incentivo à produção ou
exportação, desenvolvimento industrial, agropecuário ou mineral, geração de energia e
outros que envolvam múltiplos empreendimentos e intervenções no meio ambiente, em
especial aqueles de grande abrangência temporal ou espacial, devam incluir a avaliação
prévia das repercussões ambientais com indicação de medidas mitigadoras e compensatórias
e responsáveis pela implementação (art. 16). O Código também estabelece como objetivos
do planejamento ambiental articular os aspectos do manejo do solo agrícola, aproveitamento
dos recursos energéticos, desenvolvimento científico e tecnológico (art. 17, II), incluir os
aspectos ambientais no planejamento da matriz energética do Estado (art. 17, VIII);
compatibilizar a matriz energética às estratégias de conservação de energia e minimização
de desperdícios (art. 19); prioridade à pesquisa e implementação de opções de energia
alternativa descentralizada e renovável (art. 20).
A Lei Estadual nº 9.921, de 27 de julho de 1993, dispõe sobre a gestão dos resíduos
sólidos. O art. 1º define que a segregação dos resíduos sólidos na origem, visando ao seu
reaproveitamento otimizado, é responsabilidade de toda sociedade e deverá ser implantada
gradativamente nos municípios, mediante programas educacionais e projetos de sistemas de
coleta segregativa.
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3.4.2. Minuta de Projeto de Lei
Propõe-se um projeto de lei sob a ementa Institui a Política Estadual de Biogás e o
Programa Gaúcho de Incentivo à Geração de Energia a partir da Biomassa - PróBiodigestores.
A minuta de projeto de lei adequa-se às balizas das normas gerais das leis dos
sistemas nacionais e estaduais supramencionadas. Apenas deixamos como lacuna quanto à
coordenação do Programa, para que seja definido pelo Poder Executivo à luz da estrutura
administrativa e competências definidas na Lei Estadual nº 14.733/2015.
Além disso, na medida em que o Governo dispuser, essa legislação deverá ser
complementada com efetivo tratamento tributário favorecido, na forma de créditos
presumidos e desonerações para os equipamentos que compõem os biodigestores, para a
geração de energia elétrica a partir do biogás e para o produto biofertilizante comercializado
oriundo da biodigestão.
A justificativa para a aprovação da legislação proposta são as causas e efeitos
diagnosticados pelo Grupo de Trabalho e expostos ao longo deste documento.
3.5. PLANO DE SENSIBILIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Complementarmente ao conjunto de intervenções articuladas (Programa) e as ações
incrementais de revisão da legislação e dos instrumentos econômicos e financeiros propostos,
é imprescindível que o Programa conte com um plano de sensibilização, capacitação e
comunicação, que será capaz de criar os impulsos necessários ao sucesso do projeto e
alcance de seu objetivo mais amplo.
Registre-se que as oficinas e audiências realizadas apontaram a necessidade de
incrementar a comunicação sobre os benefícios da tecnologia e a futura viabilidade dos
biodigestores, ao contrário da falsa percepção de parte da cadeia a partir de experiências
não tão exitosas no passado.
O planejamento da capacitação e disseminação do conhecimento adquirido reforçará
os efeitos sinérgicos da formação de uma rede de colaboração das instituições de ensino e
pesquisa e das instituições de assistência e controle oficiais.
As ações de difusão das informações visando a disseminação do uso dos biodigestores
deverá ser preconizada em várias plataformas:
a) Tecnologia da Informação – criação de instrumentos de coleta, tratamento de
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dados e disponibilização do conhecimento específico por ferramentas da tecnologia da
informação, desde a pesquisa ao uso cotidiano por todos os atores da cadeia produtiva; essas
ferramentas serão alimentadas e compartilhadas pela rede colaborativa que engloba as ações
em prol da cadeia produtiva;
b) Projetos demonstrativos e atividades presenciais de capacitação para os
profissionais envolvidos no incremento e ampliação das unidades produtivas;
c) Elaboração de manuais de boas práticas nos processos produtivos e realização de
atividades de sensibilização, voltados à maior segurança sanitária e ambiental alcançada
através da biodigestão.
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4.

AÇÕES IMEDIATAS

4.1.1. Ações no Campo Político, Prévias à Consolidação do Projeto
A articulação institucional entre os Programas do Governo Estadual, de seus Bancos
fomentadores da atividade produtiva agropecuária, e o alinhamento das ações com os
programas do Governo federal, constitui-se em uma das principais atividades a serem
realizadas para o êxito do Programa proposto.
O empenho harmonioso das diversas entidades na elaboração deste documento é um
bom indicativo de que essa articulação não será o obstáculo à execução, mas, possivelmente
os insuficientes recursos disponíveis para a disseminação do uso da biodigestão como técnica
de tratamento de dejetos e geração de energia.
O diagnóstico aponta que uma das causas da baixa utilização é o desconhecimento
dos benefícios da tecnologia na propriedade rural, motivo pelo qual um dos esforços iniciais
do Programa a ser privilegiado é o de comunicação e educação sobre a temática.
Essas duas atividades – articulação e comunicação – aparentemente são de esforço
financeiro reduzido.
O Programa requer, porém, o impulso para uma atuação diferente de alguns elos da
cadeia produtiva e da alocação de recursos novos para o suporte dos custos projetados.
Repise-se que a sustentabilidade financeira da implantação dos biodigestores ocorre em
prazos mais longos do que aqueles normalmente acolhidos pela força empreendedora de
pequena e média escala.
Nesta linha, estamos propondo alterações na lei de incentivos à cadeia dos
biocombustíveis, passando a ampliar os benefícios legais e priorizações preconizadas a toda
a cadeia do biogás (que engloba a produção de biometano).
Com o Programa Gaúcho de Incentivo à Geração de Energia por Biodigestão - PRÓBIODIGESTORES, que também estamos propondo, por sua vez, indicamos que a implantação
de processos anaeróbios de transformação de matéria orgânica residual dos processos
produtivos ou da atividade humana, individuais ou coletivos, em biogás e seus subprodutos,
atende o objetivo de dar efetividade à proteção ambiental e geração marginal de renda a
partir da utilização de resíduos, mas necessita da capilaridade e capacidade administrativa
estatal para a potencialização de seus resultados.
Em outras palavras, a integração entre as Secretarias, as instituições de ensino e
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pesquisa, os bancos e as representações confederativas do setor produtivo só será alcançado
pela execução das ações de acordo com um minucioso planejamento, sendo imprescindível
que o planejamento preveja a oferta de linhas de financiamento moduladas para as indústrias
e produtores primários que compõe a cadeia.
Existem tecnologias que já podem ser implementadas e outras que necessitam de
apoio financeiro para pesquisa e desenvolvimento. Este apoio financeiro para pesquisa e
desenvolvimento possibilitará o desenvolvimento da indústria gaúcha na produção de
equipamentos para plantas de biogás.
Reputamos que cada uma destas atividades seja fundamental para o sucesso da
disseminação da biodigestão em todas as atividades empresariais ou domiciliares geradoras
de biomassa, e por isso as incluímos nas ações imediatas a serem tomadas pelo Governo do
Estado.
Obviamente, tendo surgido a iniciativa e sido coordenado no Parlamento, a estratégia
envolve uma etapa de preparação mais minuciosa do projeto (uma etapa de definição
conceitual, diagnóstico expedito e projeção estão contidos neste documento), a estratégia
de implantação propriamente dita e a transferência da coordenação das atividades do projeto
para o âmbito do Poder Executivo.
Dentre muitos aspectos envolvidos haverá ainda de se aprofundar e estruturar
diagnósticos, fazer a definição das ações necessárias ao atingimentos dos objetivos
específicos e o levantamento de dados para o seu monitoramento. Além disso, diversos
aspectos técnicos deverão ser descritos tendo em vista a aplicação de tecnologia específica
e suas nuanças conforme as regiões de aplicação. Deverão ser previstas estratégias de
implantação para cada uma das ações, além da efetiva adequação do arranjo institucional e
alocação dos recursos necessários.
Durante esta etapa, o documento conceitual ampliado, além de ser referência técnica
e institucional para o projeto, deve ser utilizado como ferramenta de captação de apoios de
instituições de fomento, nacionais e internacionais. Este apoio pode ser tanto na cooperação
técnica para elaboração do projeto e sua execução, quanto no aporte de recursos para estas
etapas. Tendo em vista a magnitude e importância das intervenções necessárias e da
articulação institucional envolvida, o apoio de instituições internacionais de fomento deverá
ser um elemento técnico que agregará inúmeras facilidades as etapas que ainda se fazem
necessário cumprir.
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A estratégia de atuação se moldará à necessidade de forte articulação de iniciativas
e reunião das competências isoladas, de modo a criar sinergias e ações que se
complementem como forma de promoção de um novo mercado.
O diagnóstico sugere que as competências institucionais existentes são capazes de
alcançar um resultado mais efetivo dependendo do grau de articulação que se promova entre
elas. Existe capacidade de intervenção bem como de geração de conhecimento e análise
técnica capaz de suportar projetos de biodigestores eficazes e eficientes. Existem, também,
as alternativas econômicas para aplicação do biodigestor e a indústria de máquinas e
equipamentos será potencialmente habilitada a suprir uma demanda futura.
O diagnóstico sugere ainda que exista um mercado potencial e não suficientemente
explorado para os dejetos orgânicos da produção rural e que pode futuramente se manter
como base para a lucratividade das empresas, uma vez que se criem as condições iniciais de
seu impulso.
Por fim, há necessidade de gestão junto aos órgãos federais competentes, como
ANEEL, BNDES e concessionárias para a revisão de normativas de alcance nacional, com
vistas, por exemplo: a permitir o financiamento, pelas linhas oficiais, de projetos de
produtores rurais que tenham como finalidade a venda do excedente de energia e a aquisição
de biogás e da energia elétrica excedente desses mercados emergentes; a revisão das
exigências para a conexão dos produtores da geração distribuída; e a adoção dos limites da
RN 687/2015 da Agência Nacional de Energia Elétrica para o enquadramento tributário da
minigeração, que deve ser avaliada como medida unilateral do Estado ou no âmbito do
CONFAZ.
4.1.2. Frente Parlamentar
Para auxiliar na fiscalização da execução do Programa e acompanhar a efetiva
redução das dificuldades do setor produtivo na implantação da tecnologia da biodigestão em
seus negócios, foi aprovada e é integrada por grande número de deputados a instalação de
uma Frente Parlamentar de apoio ao Biodigestores.
A “Frente Parlamentar de Apoio à Matriz Produtiva dos Biodigestores” que a Deputada
Zilá Breitenbach propôs foi subscrita por dezenas de deputados da Assembleia Legislativa e
instalada no mês de abril de 2018.

49

Anexo I - Lista completa dos integrantes do Grupo de Trabalho
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FAHOR – Faculdade De Horizontina
JBS S/A - Três Passos
EMATER
Alibem Alimentos Ltda
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Central SICREDI – Sul/Sudeste
Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura- FAO
Secretaria de Minas e Energia
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Projeconsult
UNIVATES
SETREM – Sociedade Educacional Três de Maio
BADESUL
Secretaria Estadual do Ambiente Sustentável
Lupa Soluções Ambientais
SENAI - Instituto de Tecnologia em Petróleo, Gás e Energia
Secretaria de Minas e Energia
Associação Brasileira de Biogás e Metano
UNIJUI
Deputada Estadual
Câmara Brasil Alemanha
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul
Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo
Secretaria Estadual do Ambiente Sustentável
UERGS - Universidade Estadual do Rio Grande do Sul
URI - Universidade Regional Integrada / Frederico Wesphalen
UERGS - Universidade Estadual do Rio Grande do Sul
SETREM - Sociedade Educacional Três de Maio
Associação dos Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul
OCERGS/SESCOOP
Central SICREDI – Sul/Sudeste
CRS – Itália
EMATER
URI – Universidade Regional Integrada / Frederico Wesphalen
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul
FAMURS – Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul
Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação
BANRISUL
BADESUL
BADESUL
Empresário
UERGS - Universidade Estadual do Rio Grande do Sul
Secretaria de Minas e Energia
BADESUL
Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação
CERTEL
UCS - Universidade de Caxias do Sul

51

NOME
Leosergio Angheben
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Lino Ivânio Hamann
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Secretaria Estadual do Ambiente Sustentável
Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo
EMATER
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul
SULGÁS
Grupo Fockink
Associação Brasileira de Biogás e Metano
UERGS - Universidade Estadual do Rio Grande do Sul - Campus Três Passos
UNIJUI
BRDE - Regional Passo Fundo
UNIVATES – Laboratório de Bioreatores
Assembleia Legislativa
UNIVATES
Trigas Ind. e Com. Ltda
Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação
Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo
SIPS - Sindicato da Industria de Produtos Suínos
EMATER
Superintendência Regional do Ministério da Agricultura
UCS - Universidade de Caxias do Sul
Cooperativa Languiru Ltda e OCERGS
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52

Anexo II – Diagnóstico Específico da Cadeia Produtiva dos Biodigestores e da
Microbiologia
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Diagnóstico Específico da Cadeia Produtiva dos Biodigestores e da Microbiologia
1. A Arquitetura em Camadas
No advento das tecnologias de geração 4.0, a adequada destinação dos resíduos
rurais poderá se tornar fonte relevante de renda para as unidades rurais de todas as
magnitudes, particularmente àquelas de menor extensão territorial, que se dedicam à criação
de suínos, aves e bovinos de leite.
Os resíduos rurais são de composição orgânica, isto é, compostos de longas cadeias
de átomos de carbono e hidrogênio. Essas longas cadeias, convenientemente tratadas pela
biotecnologia, podem se transformar no composto mais elementar desses dois átomos:
metano, combustível limpo, cuja queima praticamente não produz outros componentes além
de gás carbônico e água.
Uma vez retirados o carbono e o hidrogênio dos resíduos, restam a água e elementos
químicos minerais, metálicos ou não. Esses elementos foram retirados do solo pelas plantas
colocadas no biodigestor ou que integraram a ração animal como matéria- prima.
A reposição desses elementos minerais faz parte da adubação, que nos dias atuais
utiliza fertilizantes fornecidos pela sua específica cadeia de produção e que depende, no
atual nível tecnológico, de operações de extração mineral e/ou de complexos petroquímicos.
Parte considerável desses minerais pode ser devolvida ao solo por meio dos
biofertilizantes obtidos na operação de biodigestores. E a inovação tecnológica permite, nos
dias atuais, identificar com precisão a quantidade de nutrientes existente no digestato15, de
tal forma que seu valor monetário pode ser predefinido e se tornar uma renda mensurável
para o pequeno produtor.
A Deutsche Akademie der Technikwissenschaften define biotecnologia como “a
aplicação da ciência e da tecnologia a organismos vivos com o objetivo de modificar
materiais vivos ou não-vivos [...] para a produção de bens e serviços”. Classifica-a em três
principais vertentes: biotecnologia vermelha, dedicada ao ramo da saúde; biotecnologia
branca, que se ocupa das aplicações industriais; e a biotecnologia verde, focada nas
aplicações agrícolas. Todas elas se tornam elementos chaves na inovação e no
desenvolvimento do século XXI (Egle, Pfister e Süssenguth, 2017).
O programa de desenvolvimento de biodigestores no Rio Grande do Sul, na categoria

15

Digestato é o líquido que sobra no biodigestor após a retirada do metano.
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de biotecnologia verde, abarca todas as etapas de desenvolvimento, com base no modelo
de camadas preconizado por Herbert Simon, prêmio Nobel da Economia de 1978. No
modelo, os frutos da inovação em biotecnologia se irradiam ao desenvolvimento industrial,
à agricultura, ao homem do campo e à sociedade como um todo.
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Figura 2. Modelo em camadas de desenvolvimento da cadeia de biodigestores
Fonte: 3Adaptado de Simon, Herbert, 1972.

Com base na pesquisa básica da microbiologia, seus efeitos passam pelo
desenvolvimento de equipamentos, instrumentação, melhoria dos estábulos, novas técnicas
agrícolas, retenção do jovem no campo e proteção do meio ambiente, enfim, a implantação
do programa trará benefícios relevantes para toda a sociedade.
2. A Microbiologia
A utilização de biogás é uma alternativa promissora na construção de uma matriz
energética renovável em substituição aos combustíveis derivados de petróleo. O
conhecimento dos microrganismos geradores de biogás é imprescindível para a gestão e
controle dessa tecnologia e o sucesso desse processo. Microbiotas em digestão anaeróbica
(DA) apresentam padrões complexos e heterogêneos, sendo compostas por vírus, bactérias,

arqueias e microeucariotos. A literatura sobre a microbiota em biodigestores produtora de
biogás é escassa. Na grande maioria dos casos, os dados foram obtidos em estudos
envolvendo sistemas aplicados na Europa e Ásia (Abendroth et al., 2015; Calusinska et al.,
2016; Campanaro et al., 2016). Esses continentes possuem clima distinto do observado na
região sul do Brasil, assim como as biomassas e dejetos utilizados para a realização do
processo de digestão para a produção do biogás são diferentes. Os trabalhos desenvolvidos
no Brasil para estudar os sistemas de digestão anaeróbia utilizando biodigestores são
recentes e possuem resultados muito restritos, com foco nos dejetos bovinos e no esgoto
sanitário (Resende et al., 2015).
2.1.

Digestão Anaeróbia (DA)
A Digestão Anaeróbica (DA) é um processo microbiano em que o carbono orgânico

presente em biopolímeros e outros compostos degradáveis são convertidos à sua forma
mais reduzida (gás metano - CH4) e sua forma mais oxidada (dióxido de carbono - CO2), na
ausência de oxigênio. A DA também é conhecida como biogaseificação ou produção de
biogás, e pode atender a vários propósitos, como o saneamento ecológico urbano e rural,
pois reduz a contaminação causada pelos resíduos da matéria orgânica, gerando energia e
biofertilizantes (Braun et al., 1981). O gás é produzido pelo processo de fermentação em um
biodigestor, e pode ser utilizado para obtenção de energia elétrica ou térmica.
O fluxo de operação de um sistema DA começa com a transferência da matéria
orgânica para o biodigestor, sejam esses resíduos de origem vegetal (biomassa residual de
pastagens) ou animal (esterco, etc.). Os sistemas de DA utilizam biodigestores como o
principal elemento operacional, assegurando a fermentação dos materiais orgânicos de forma
eficiente. O gás e o fertilizante, produtos da DA, são uma consequência direta da ação dos
microrganismos no processo de DA.
Quatro estágios do processo de DA são identificados: hidrólise, acidogênese,
acetogênese e metanogênese.
A hidrólise é o estágio do processo que ocorre a quebra das macromoléculas em
moléculas menores permitindo que estas passem através da membrana celular bacteriana e
possam ser consumidas pelos microrganismos. Nesta fase, dentro do biodigestor, o dejeto
começa a ser transformado pelos microrganismos que consomem proteínas, carboidratos e
lipídios contidos na matéria orgânica. Um exemplo simplificado desse processo é a quebra
de proteínas em aminoácidos, ou da celulose em açúcar.
O processo acidogênico é um processo que pode ser subseqüente ao processo de
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hidrólise, utilizando os aminoácidos, os açúcares e os ácidos graxos resultantes, gerando
novas moléculas e a formação de ácidos graxos voláteis, alcoóis, ácido lático, além de amônia
(NH3), CO2 e sulfeto de hidrogênio (H2S).
No processo de acetogênese se inicia a produção de acetato, além do hidrogênio e
CO2, que são fundamentais para a produção de metano (CH4) pelas arqueias no processo de
metanogênese. O controle do equilíbrio das condições ambientais (temperatura e pH) é
essencial para a eficiência destes processos dentro de um sistema de produção. Este
equilíbrio pode ser facilmente obtido através de um monitoramento contínuo do sistema de
DA. No entanto, o advento de novas tecnologias que permitem a observação do conteúdo
microbiano envolvido nos processos tem contribuído para uma melhor avaliação da qualidade
do sistema de DA.
2.1.1. Metagenômica como método de avaliação da microbiota do biodigestor
A metagenômica é um estudo que possui a capacidade de responder a questões
básicas sobre a estrutura da comunidade microbiana, diversidade genética e ecologia,
especialmente no caso de microrganismos ainda desconhecidos (Riesenfeld et al., 2004). A
escala desta caracterização é particularmente grande quando aplicada a uma estratégia de
sequenciamento de DNA de alto desempenho (high throughput sequencing), que gera
milhões de sequências de DNA, permitindo a aquisição de informações detalhadas sobre a
população microbiana de uma determinada amostra.
Uma vez que a microbiota associada à produção de biogás constitui uma comunidade
diversa e de difícil cultivo, a metagenômica aparece como a estratégia de estudo apropriada
para a caracterização desta microbiota, sem a necessidade da utilização de meios de cultivo
(Calusinska et al., 2016; Campanaro et al., 2016). Os resultados obtidos com a sua aplicação
permitem a coleta de dados em larga escala com informações sobre quantidade e qualidade
dos microrganismos presentes, além da predição da função que estes possam estar
exercendo dentro do sistema.
2.2. Artefatos
Biodigestor é um conjunto de equipamentos que permite que microrganismos
transformem substratos de longas cadeias orgânicas em combustível, biofertilizantes, gás
carbônico e outros compostos inorgânicos em menor quantidade.
O conjunto biodigestor pode ser dividido em três subconjuntos: equipamentos de pré-
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tratamento do substrato16, o biodigestor propriamente dito e os equipamentos de tratamento
e aproveitamento dos produtos derivados.
Os equipamentos de pré-tratamento incluem grades, bombas, separadores de
sólidos, trocadores de calor, moedores e desintegradores por cavitação.
Os equipamentos que compõem o biodigestor propriamente dito são o tanque, que
pode ser de concreto, de aço inoxidável ou de polímeros reforçados com fibra. Faz parte do
subconjunto ainda o isolamento térmico do tanque e sua proteção externa. Também são
necessários um agitador, sistema de estabilização térmica (uma serpentina, para aquecer
ou resfriar o conteúdo) e ainda um dispositivo para redução do gás sulfídrico.
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Figura 4. Esquema de um sistema de biodigestão

O conjunto pós-digestor se divide em duas categorias de equipamentos: os de
utilização e tratamento do gás e os de utilização e tratamento do digestato.
O gás pode ser utilizado diretamente como combustível em queimadores de
caldeiras, secadores, trocadores de calor, sistemas de calefação ou em fogões industriais
ou domésticos. Pode também alimentar motores de combustão interna, em geradores de
energia elétrica. Isto porque, com o devido tratamento, é possível separar o metano do gás
carbônico: o primeiro, alcançando o grau de pureza regulamentar, pode ser comparado ao
GNV (gás natural veicular); o segundo pode ser utilizado na indústria de bebidas.
O digestato, por sua vez, pode ser utilizado diretamente como biofertilizante, com a

16

Substrato é o material que entra no biodigestor para ser transformado.

vantagem de ter eliminado cerca de 90% dos microrganismos patogênicos. Neste caso, é
interessante a introdução de equipamentos de análise online, em tempo real, usando
tecnologia NIR (near infrared spectrometry). Alternativamente, pode ser desidratado com a
finalidade de reduzir custos de transporte e aplicação, ou mesmo peletizado, na forma de
compostos de nitrogênio, fósforo e potássio.
Adicionalmente

aos

equipamentos

pós-digestor,

existem

os

tanques

de

armazenagem, os tanques de distribuição, os equipamentos de análise e os equipamentos
de incorporação do fertilizante no solo.
Depreende-se que, para disponibilizar artefatos adequados, se faz mister a
estruturação de uma rede de indústrias do ramo metal-mecânico que os desenvolva,
fabrique e ofereça a necessária assistência técnica ao usuário agricultor. Em adição, uma
rede de aproveitamento industrial do próprio CO2.
2.3. Adequação de estábulos e pocilgas.
Como a biodigestão é um processo essencialmente microbiológico, a presença de
fungicidas, inseticidas, antibióticos, bactericidas, detergentes e outros produtos químicos de
uso em lavouras, pocilgas e estábulos têm efeito deletério na operação. Por essa razão,
estábulos e pocilgas devem ser devidamente adequados para separar animais que estejam
doentes ou aos quais estejam sendo ministrados medicamentos. E também para dar
destinação alternativa às águas de limpeza.
As instalações para o abrigo e manejo dos animais de uma propriedade de leite devem
preconizar a melhor condução da rotina de alimentação e administração de medicamentos
aos animais de forma a não interferir no processo biológico do biodigestor. Particularmente
em estábulos, as instalações devem evitar a presença de areia nos dejetos, uma vez que
essa é a principal causa do assoreamento dos biodigestores.
O pronto encaminhamento dos dejetos ao biodigestor aumenta o rendimento e reduz
a probabilidade de se instalarem microrganismos que possam influenciar no funcionamento
do biodigestor.
Essas necessidades demandam alterações, em geral de pequena monta, em estábulos
e pocilgas.
2.4. Agronomia
O digestato, na forma como sai do biodigestor, carrega todos os elementos do
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substrato, exceto as cadeias moleculares orgânicas, o que significa que compostos de
nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, selênio e enxofre continuam presentes. Também
contém os microorganismos existentes no biodigestor. Grande parte desses microorganismos
são anaeróbicos e, portanto, morrem ao entrar em contato com o ar livre. O mais importante,
porém, é que cerca de 90% dos microrganismos patogênicos são eliminados na biodigestão.
E, se houver tratamento para reduzir o teor de água, grande parte desses patógenos pode
ser eliminada, isso quando não são completamente eliminados.
Por outro lado, tecnologia atual (Deere HarvestLab.3000; Zunhammer Van Control

2.0) permite que se avalie com precisão e instantaneamente a composição em termos de
nitrogênio, fósforo e potássio, na medida em que o digestato é lançado no terreno. Ou seja,
o controle do fluxo limita a quantidade de fósforo, de potássio ou de nitratos lançados ao
solo. Assim, pode-se programar o lançamento da quantidade exata de nutrientes requerida
pela cultura, e ainda proteger o terreno da degradação causado pela nutrição mineral. Além
disso, com a possibilidade de favorecer o incremento dos organismos presentes no solo,
responsáveis pela melhor estruturação do solo.
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Figura 5. Espectro fotômetro que a John Deere oferece para fabricantes de tanques, apresentado
em Hanover em novembro de 2017

Essa possibilidade de dosagem de nutrientes abre um novo campo de pesquisa na
agricultura de precisão e no desenvolvimento dos equipamentos relacionados com
distribuição de digestato. Sendo a produção de máquinas e equipamentos agrícolas um dos
esteios da indústria do Rio Grande do Sul, abre-se nova oportunidade de inovar e continuar
mantendo a liderança no ramo.
2.5. A unidade agrícola
A implantação de um moderno biodigestor é capaz de levar à unidade agrícola,
especialmente às de pequeno porte, um novo patamar de qualidade de vida nos aspectos
econômico, ambiental, técnico e social.

A disponibilidade de energia elétrica, em tempo integral ou mesmo parcial trará ainda
renda extra ao produtor, uma vez modificada a atual política de compensações. Mas, mesmo
sem essa necessária alteração legal, incrementos de produção poderão ser obtidos com
adoção de equipamentos elétricos nos resfriadores, picadeiras e, num futuro não distante na
motorização de tratores (Figura 6).
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Figura 6. Trator elétrico do grupo AGCO, apresentado em Hanover em novembro de 2017.

A utilização do biogás como combustível para queima permitirá melhores condições
de higienização dos utensílios de ordenha e mesmo o gás para uso doméstico.
Existem desenvolvimentos para utilização de biometano como combustível para
tratores, como o invento da CNH-New Holland (Figura 8), o que traria para o agricultor a
oportunidade de fornecer matéria prima ou mesmo produzir seu próprio combustível.

Figura 8. Trator conceito da CNH, movido a biometano, apresentado em Hanover em 2017.

Não se pode descartar a possibilidade de venda desse gás para uma entidade
geradora de energia elétrica. Como no atual modelo de Cooperativas de Eletrificação Rural,
não é mais permitida a geração de energia através da construção de PCH (Pequena Central
Elétrica) em rios, sendo o produtor rural associado de cooperativas em regiões produtoras
de suínos e bovinos, passa a ser possível a construção de pequenas centrais geradoras de
energia movidas a biogás em consórcio. Um consórcio com essa finalidade permitirá aos
cooperativados da eletrificação disponibilizar sua quantidade excedente de energia aos
produtores que não possuem as condições de instalar um biodigestor.
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Figura 9. Geração consorciada ou cooperativada

O digestato, por sua vez, poderá ter dois possíveis destinos: a redução dos custos
de aquisição de fertilizantes e/ou sua comercialização. A comercialização se torna ainda mais
viável à medida que se conhece sua composição em percentuais de nitrogênio, fósforo e
potássio.

Figura 10. Cadeia do biofertilizante desidratado

A destinação correta e econômica trará a oportunidade de aumentar sua produção de
suínos, hoje limitada por falta de terras onde lançar os efluentes.
Do ponto de vista ambiental, a mais notável característica será a redução quase
completa do odor causado pelos dejetos suínos e bovinos, bem como da infestação por
moscas. Torna-se, assim, um meio mais agradável de viver.
Considere-se também a proteção do solo, na alteração de uso de adubos minerais
para adubos orgânicos, que em longo prazo trará benefícios às futuras gerações.
Do ângulo da técnica, após o devido e necessário treinamento e com a tecnologia
que deve carregar um moderno biodigestor, o agricultor se sentirá mais seguro na adoção
de técnicas mais modernas em outras atividades de sua lida.
Também se deve considerar que o uso de modernas tecnologias torna a atividade
agropecuária mais palatável às novas gerações de agricultores. Manter o jovem no campo,
com uma atividade mais atrativa e com maior renda talvez seja o maior benefício social. Uma
vida com mais conforto, mais energia, maior renda e a sensação de maior dignidade, ao
utilizar mais tecnologia, pode ser a chave do crônico problema da evasão do homem do
campo.
2.6. A sociedade
Um programa de implantação dos biodigestores retorna ao meio ambiente uma
melhora substancial nos índices de contaminação das águas por coliformes oriundos de
dejetos animais. Essa contaminação pode provocar surtos de viroses, que oneram o sistema
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público de saúde, além dos prejuízos causados às empresas, que dependem da força de
trabalho adoecida. Ainda na esteira das melhorias sanitárias, da redução da contaminação
das águas, ocorre a redução na contaminação da atmosfera, com a redução do lançamento
de gás metano, que contribui para o efeito estufa.
A sociedade ganha também com a redução da migração dos residentes da zona rural
para a periferia das cidades. O que pode inibir a saída do homem do campo é a ampliação
da disponibilidade de recursos, sua capitalização por ganhos maiores e o alcance de mais
conforto na sua propriedade. A capitalização vem da redução dos custos com energia, gases
e biofertilizantes, além da possibilidade de ampliação do plantel de animais criados e melhor
aproveitamento das áreas destinadas às lavouras.
A disponibilidade de fontes de matéria prima para abastecer os biodigestores, e
consequentemente uma maior oferta de energia, fomenta maiores oportunidades de
emprego no campo e melhores condições de empreendimentos para os jovens, que
continuarão na vida rural. Da mesma forma, as empresas da região poderão optar por
construir novos artefatos em suas plantas industriais.
Todos esses benefícios, diretos e indiretos, se refletirão nas condições de vida dos
habitantes urbanos, que poderão contar com melhores condições de emprego, renda e de
ambientes mais saudáveis no entorno das áreas urbanizadas.
2.7. Controle, instrumentação e tecnologia da informação.
Diante da variedade de equipamentos apresentados, da sensibilidade dos
microrganismos descrita e das condições de operação do conjunto biodigestor, pode-se
inferir que o controle dos equipamentos é determinante para uma produção confiável e com
qualidade.
A obtenção dos dados é a primeira fase da função do controle, devendo ser
implantada pela incorporação de um hardware composto de sensores específicos nos
equipamentos do pré-digestor, do digestor e de pós-digestão. Importante também é a
transmissão desses dados aos profissionais que podem tratá-los e interpretá-los. Para os
últimos, o software é ferramenta basilar.
O tempo disponível do agricultor ou pecuarista deve ser dedicado à sua atividade
principal, que, por si só, já é complexa e exige atenção permanente. Portanto, a operação
do biodigestor deve ser a mais automatizada possível, com níveis elevados de robustez,
precisão, confiabilidade e durabilidade.
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As principais variáveis a controlar são as pressões, temperaturas, composição e
estrutura dos substratos, qualidade do biogás, percentual de gás carbônico e de metano,
percentual de compostos de nitrogênio, potássio e fósforo no digestato e no biofertilizante,
além do fluxo de materiais de entrada e saída e estrutura do material de entrada.
2.8. Descrição das Tecnologias Disponíveis
21 de julho de 2004 é a data da revolução tecnológica do uso de biodigestores. Foi
nesta data que uma emenda à Legislação Alemã de Energias Renováveis fixou de modo
inequívoco a prioridade da energia gerada a partir de biomassa, inclusive das plantas de
biogás. A emenda regulava a prioridade dessas conexões às redes de distribuição e também
a prioridade na compra, transmissão e pagamento por parte dos operadores das redes.
Com o incentivo e o interesse dos agricultores, foi despertado, por sua vez, o interesse
pela pesquisa científica e pelo desenvolvimento dessa tecnologia. Desde então, as entidades
de pesquisa, a indústria e o setor de serviços apresentam uma constante dinâmica nas
inovações.
Em 2013, o principal assunto da convenção Biogastagung, realizada em Leipzig,
referia-se à própria construção dos biodigestores, à sua alimentação e algumas poucas
adequações para motores de combustão interna. No ano seguinte, em Nurenberg, os
detalhes dos materiais, aditivos e resinas de proteção de concreto foram o alvo de interesse.
Também se pode salientar as máquinas de colheita de insumos, os equipamentos de
laboratório e a técnica da separação do gás carbônico e do metano.
Em Bremen, em 2015 novos aditivos, um primeiro protótipo de equipamento de
separação do gás carbônico e do metano era o alvo da atenção. Componentes e acessórios
para conversão de motores faziam parte do grupo de produtos apresentados como inovação.
Em 2016, em Hanover, o destaque foi para os grupos motor-gerador. E, pela primeira
vez, apareceram os digestores de aço inoxidável e um equipamento mais consistente de
desidratação do digestato (SmartDry, do grupo Jumbo).
Por fim, em dezembro de 2017, a feira e a convenção se fixaram nos equipamentos
para preparo do substrato com a utilização de cavitação, no controle da operação dos
equipamentos, na adição de hidrogênio no reator e na desidratação do digestato. Desta vez,
apresentando diversos equipamentos, do mesmo princípio de operação.
Diante desse cenário, pode-se apresentar a tecnologia atual disponível em três
seções: a da preparação do substrato, a do biodigestor propriamente dito e ado
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aproveitamento e tratamento do biogás e do digestato.
2.9. Preparação do substrato.
Cinco principais grupos de equipamentos fazem parte da preparação do substrato:
bombas, trocadores de calor, separadores, trituradores e desintegradores.
Bombas: há dois tipos principais de bombas: bombas centrífugas de rotor aberto e
bombas de rotor helicoidal. Os dois tipos estão disponíveis no mercado brasileiro.
Trocadores de calor servem para levar o substrato à temperatura ideal, para a
otimização do trabalho dos microrganismos. São do tipo tubos concêntricos, de fácil
construção. Como tal, não são necessariamente construídos por empresas de alta capacidade
tecnológica ou financeira, sendo viável a produção por empresas regionais.
Separadores (Figura 11) têm o objetivo de separar palhas de dejetos (palhas são
comuns nos substratos das unidades de bovinocultura de leite). Apresentam nível médio de
tecnologia e perfeitamente factíveis na indústria metal-mecânica já instalada no Rio Grande
do Sul.
Trituradores (Figura 12) são equipamentos que reduzem componentes de substrato
de maior tamanho em partículas menores (para o tamanho máximo na ordem de milímetros).
A trituração aumenta o aproveitamento do substrato e reduz o tempo de conversão. Os
trituradores são equipamentos de baixa complexidade, sendo exeqüível a fabricação por
empresas regionais.
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Figura 11. Separador de sólidos fabricado por Aviserra, de Guaporé/RS
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Figura 12. Triturador da empresaVogelsang

Desintegradores são equipamentos que usam o fenômeno da cavitação para
desintegrar o substrato, reduzindo-o a partículas de tamanho menor que a ordem de
milímetros. Com este tratamento, reduz-se substancialmente o tempo de conversão do

substrato em gás e digestato. Há dois tipos de aparelhos desintegradores: os de cavitação
por jato à alta pressão e os baseados em ultrassom (Figura 13). Os desintegradores são
equipamentos de tecnologia avançada, de lançamento recente: em 2016 e 2017. Assim
sendo, necessitam ser importados ou ter a sua tecnologia desenvolvida, podendo levar
alguns anos essa pesquisa.

Figura 13. Desintegradores de cavitação por alta pressão e por ultrassom da Sonotronic

2.10.

O Biodigestor
Cinco são os principais componentes do biodigestor: o tanque, o agitador, a

serpentina de controle de temperatura, o controlador de gás sulfídrico e o flare.
O tanque pode ser construído de diversos materiais: concreto, aço inoxidável, ou
plástico reforçado com fibra. Pode ainda ser construído como uma lagoa de dejetos,
protegida e coberta por uma geomembrana plástica.
Os tanques de concreto são utilizados em biodigestores de tamanho médio (acima de
50 m³, sem limite superior). O concreto deve incluir aditivos que o protejam da degradação
química provocada pelos diversos compostos, ácidos ou básicos, existentes no meio fluídico.
Deve ainda ser protegido por uma resina interna protetora, cabendo também um isolamento
térmico externo protegendo devidamente das intempéries. Os tanques de concreto possuem
alta durabilidade e permitem o desassoreamento periódico. Por outro lado, se reveste de
uma construção fixa, que não pode ser removida para outro local ou comercializada.
Os tanques de aço inoxidável apareceram pela primeira vez em 2016, na Feira
Eurothier, em Hanover (Figura 14). Devem ser construídos preferencialmente em Aço AISI
316. Sem dúvida é o melhor material, em termos de flexibilidade de tamanho e de
modificações posteriores. Resistentes sob o ponto de vista químico. Estruturalmente, podem
ser construídos em qualquer tamanho, desde 10 m³ até 4.000 m³, podendo ser modulares,
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desmontáveis e transportáveis. Devem ser envelopados por uma camada de isolantes
térmicos.

Figura 14. Os tanques de inox apresentam grande flexibilidade de tamanho. Os da esquerda são de
fabricação da empresa Iluminox de Santa Rosa - RS

Existem também configurações em aço vitrificado, ou conforme apresentado em
Nurenberg em 2017, em aço dupla face carbono – inox AISI 316.
Para biodigestores de pequeno porte (Figura 15), a utilização de polietileno reforçado
é uma alternativa de custo mais baixo e de grande flexibilidade. É importante, de qualquer
forma, que haja uma camada de isolamento térmico e que apresente uma estrutura mecânica
capaz de suportar os agitadores e a serpentina de controle térmico.
O modelo canadense faz uso de uma lagoa coberta, em que o solo é protegido por
uma lona, geralmente de polietileno de baixa densidade, do tipo geomembrana. É a
alternativa mais barata. Mas não possui proteção térmica e é de difícil limpeza no caso de
assoreamento. Também não apresenta nenhuma segurança contra vazamentos de material
líquido para o solo.

Figura 15. À esquerda, conjunto de biodigestores em fibra de vidro localizados na SETREM - Três de
Maio RS. À direita, biodigestor do tipo canadense de construção Aviserra, de Guaporé - RS

A operação eficiente de um biodigestor necessita que a temperatura em seu interior
esteja estável e que haja uma homogeneização periódica do fluído. Para a homogeneização,
podem ser utilizados os agitadores, do tipo helicoidal ou de pás. A construção de ambos está
ao alcance do nível tecnológico das indústrias gaúchas.
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O biogás é composto, na sua maior parte, de metano e gás carbônico, mas existem
traços de gás sulfídrico, que é altamente corrosivo. Sua presença causa a rápida corrosão de
motores e de equipamentos de queima. Sua presença pode ser eliminada passando o biogás
por um banho de substância alcalina, que reage com o ácido, formando um gás. Mas,
modernamente, o meio mais eficaz se dá pela injeção de ar em doses estritamente
controladas dentro do ambiente de digestão anaeróbica (Figura 16). A presença de moléculas
de oxigênio e de gás sulfídrico serve de alimento para bactérias dos gênerosThiobacillus e

Sulfolobus que os transformam em enxofre elementar e sulfatos de minerais existentes no
fluído.
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Figura 16. No sentido horário: tubulação PEX, da Tigre, para estabilizador de temperatura, flare,
injetor de ar e agitador da Brasuma, de Toledo/PR.

2.11.

Utilização e tratamento do biogás e digestato
Para ser usado como combustível de motor de combustão interna ou para queima

direta, o biogás precisa ser desumidificado. Estes são equipamentos simples viáveis de
serrem fabricados regionalmente.
Para queima é conveniente que seja comprimido a uma pressão de cerca de 70 libras,
o que pode ser feito por um compressor comercial, de pistão, de pequeno porte.

Os fogões e queimadores que usam GLP precisam ter seus bicos de injeção
aumentados no diâmetro.
Existem três métodos de separação de gases: lavagem por água, separação por
membrana e criogenia. Dessas. Sob o ponto de vista econômico as duas primeiras são mais
citadas.
Utilizando a tecnologia de membranas, a empresa multinacional Pentair se prepara
para estabelecer a produção de separadores no Brasil. Já está em contato com os autores
deste relatório.
A separação por lavagem de água é menos precisa, mas factível de ser desenvolvida
no Estado. Numa fase experimental, a empresa Iluminox, de Santa Rosa já produziu um
primeiro protótipo. O principal requisito a ser vencido para a produção desses equipamentos
é a adequação da empresa às normas internacionais de construção de vasos de pressão.
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Figura 17. Separação por adsorção desenvolvido por Iluminox, de Santa Rosa - RS

Estima-se que a preparação de uma pequena start-up para chegar ao construir
equipamentos atendendo requisitos comerciais de qualidade seja superior a quatro anos.
O digestato pode ser utilizado in natura sem controle. Mas a novidade existente desde
novembro de 2017 é que o conteúdo de nitrogênio e seus compostos e também de potássio
e fósforo pode ser determinado em tempo real pelo uso da tecnologia NIR
(nearinfraredtechnology). Dessa forma, existe a partir de agora uma forma de avaliar o valor
monetário do digestato. E mais ainda, novos equipamentos para a correta incorporação do
biofertilizante no solo estão sendo desenvolvidos e sua produção se adéqua perfeitamente à
vocação gaúcha de desenvolvimento de máquinas agrícolas. O primeiro beneficiamento do
digestato é a redução do conteúdo de água. No mercado internacional as tecnologias de
desidratação de eficácia comprovada começam a aparecer depois anos de pesquisa na
Europa. Abre-se aí um campo para o desenvolvimento de equipamentos nacionais e para os

quais os incentivos devem ser dirigidos. Se o biogás for utilizado para geração de energia
elétrica com utilização de motor de combustão interna, os gases de escapamento podem ser
utilizados para reduzir a quantidade de água do digestato. Neste caso, ácido sulfúrico é
adicionado para que os compostos de nitrogênio, que são voláteis não se percam. São
transformados em sulfato de amônia. Adicionalmente, devido à alta temperatura do
processo, todos os microrganismos são eliminados, isto é, ocorre uma higienização completa
do digestato. Esse equipamento é fabricado pela empresa Jumbo-Group, da cidade de
Buttenwiesen, na Bavária. Esse equipamento foi lançado em novembro de 2016.

73

Figura 18. Equipamento da empresaSmartDry, pertencente ao grupo Jumbo, que desidrata o
digestato com os gases de escapamento do motor a biogás

3. Dinâmica e implicações locais
As seções acima mostram os equipamentos disponíveis da tecnologia atual e as
possibilidades da indústria gaúcha de produzi-los. Mostrou-se que as tecnologias são recentes
e a inovação é dinâmica. Porém existem outras considerações a apresentar sobre tecnologia.
O conceito de tecnologia pode ser simples e superficial como a aplicação de técnicas
para a produção de um bem. Porém, num sentido mais amplo, envolve dois componentes
primários: um componente físico e um componente informacional. O primeiro é composto do
produto, das ferramentas, dos equipamentos, das técnicas, dos desenhos e dos processos.
O segundo consiste no know-how de gestão, de desenvolvimento de mercado, de produção,
de qualidade, de mão de obra especializada e de assistência técnica.

produto
ferramentas
equipamentos
Componentes físicos

técnicas
desenhos
processos
softwares

know-how de gestão
know-how de desenvolvimento de mercado
Componentes informacionais

know-how de produção
know-how de mão de obra especializada
know-how de assistência técnica
know-how de qualidade

Figura 19. Taxonomia do conceito de tecnologia
Fonte 1 — Wahab et al, 2012

Tecnologia e conhecimento são inseparáveis, pois quando se difunde um produto
tecnológico, se difunde também o conhecimento sobreo qual essa tecnologia está baseada.
No presente caso, mais do que um simples produto, é um conjunto de produtos de
implicações sociotécnicas que no contexto do Rio Grande do Sul, pode explorar a sinergia
que existe entre a atividade agropecuária e a vocação de desenvolvimento de equipamentos
agrícolas.
Ampliando esse conceito, o programa de desenvolvimento da cadeia de biodigestores
poderá influenciar positivamente a relação entre o homem e o ambiente, tornar a atividade
mais atrativa à nova geração e beneficiando toda a sociedade.
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Anexo III – Contribuições Individuais dos Participantes

Grupo de Trabalho da Matriz Produtiva dos Biodigestores - Contribuições
da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS)
A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) foi criada pelo
Poder Público Estadual sob a forma de Fundação Pública de Direito Privado,
através da Lei n.º 11.646, de 10 de julho de 2001. A criação da UERGS é fruto
da organização da sociedade gaúcha na década de 1980, por meio da
mobilização de diferentes setores envolvendo sindicatos, movimentos sociais,
órgãos representativos de docentes, funcionários e estudantes de outras
Instituições de Ensino Superior (IES). A A foi criada com a missão de atuar na
[...] promoção do desenvolvimento regional sustentável por meio da formação
de recursos humanos qualificados, da geração e da difusão de conhecimentos
e tecnologias capazes de contribuir para o crescimento econômico, social e
cultural das diferentes regiões do Estado.
Para o cumprimento de sua missão institucional e de seu objetivo a
universidade busca organizar suas ações de ensino, pesquisa e extensão
respeitando a vocação das regiões onde atua. Neste sentido, a UERGS atua
na Região Celeiro, através de sua Unidade em Três Passos, há cerca de 16
anos. Nesta região, cerca de 58% da população vive no meio urbano, e 42%
ainda vive no meio rural tendo sua economia baseada na agropecuária
(Barbosa et al., 2010), sendo a soja a principal cultura e a suinocultura a
atividade pecuária de maior expressão regional (CASTRO, 2001).
Os dejetos de suínos são fontes de nutrientes, especialmente nitrogênio
(N), fósforo (P) e potássio (K) (HÜBNER, 2008), e quando manejados
adequadamente, podem suprir parcial ou totalmente a necessidade das
culturas, como uma importante fonte de adubação e fertilização do solo.
Entretanto, a atividade apresenta um grande potencial poluidor pelo grande
volume

de

efluentes

gerados

e

pela

possibilidade

de

acúmulo

de

contaminantes no ambiente.
Sendo assim, para que a suinocultura e o uso dos dejetos líquidos de
suínos (DLS) como biofertilizantes sejam realizadas com impactos mínimos, é
fundamental a realização de estudos, pesquisas e ações focadas na gestão
ambiental da atividade e na racionalidade do uso dos dejetos. Sendo assim, a
UERGS através da unidade em Três Passos, pretende contribuir junto ao

Grupo de Trabalho da Matriz Produtiva dos Biodigestores, realizando ações de
ensino, pesquisa e extensão envolvendo as seguintes temáticas:
1) Adequação Ambiental
a) Capacitação de técnicos e produtores quanto as legislações
ambientais;
b) Orientação técnica aos produtores nas etapas do licenciamento
ambiental da atividade;
c) Orientação

no

aproveitamento

dos

resíduos

orgânicos

na

propriedade.
d) Análise microbiológica dos dejetos líquidos de suínos e do
biofertilizante.
2) Potencial Agronômico do Biofertilizante produzido a partir do DLS
a) Implantação de experimentos a campo para avaliar o potencial do
biofertilizante proveniente dos biodigestores em culturas comerciais
de grãos e forrageiras.
b) Pesquisa aplicada em propriedades rurais (in loco) de suinocultores
com biodigestores.
c) Acompanhamento técnico pelos professores da UERGS e pelos
bolsistas do projeto (caso haja disponibilidade de recursos da matriz
produtiva dos biodigestores), nas propriedades envolvidas nesta
proposta de trabalho.
d) Estudar doses, épocas e o efeito da aplicação dos dejetos líquidos
suínos sem tratamento e do biofertilizante gerado nos biodigestores
no rendimento das culturas agrícolas e pastagens.
e) Avaliar o efeito da incorporação dos dejetos líquidos suínos e do
biofertilizante no solo.
f) Estudar a atividade biológica do solo com dejetos líquidos suínos e
biofertilizante.
Além destes aspectos supracitados, pretende-se contribuir na análise
dos custos de produção das propriedades com o uso dos biofertilizantes,

fertilidade do solo, percolação de nitrato e nitrito no solo, biodisponibilidade do
fósforo, entre outras demandas.
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Projeto de Lei nº 86 /2018
Deputado(a) Zilá Breitenbach
Institui a Política Estadual de Biogás e o Programa Gaúcho de
Incentivo à Geração de Energia a partir da Biomassa - PróBiodigestores e dá outras providências.
I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º. Fica instituída a Política Estadual de Biogás, que reúne as definições, princípios, diretrizes,
instrumentos, objetivos, programas, ações e metas a serem adotados pelo Estado do Rio Grande do Sul
visando a apoiar e incentivar o desenvolvimento da cadeia produtiva do uso das biomassas na geração de
biogás e produtos derivados como instrumento de promoção do desenvolvimento socioeconômico regional e
da economia circular, em prol da melhor distribuição de renda a partir do trabalho e da preservação
ambiental.
Parágrafo único. A Política de que trata esta Lei engloba a produção, exploração, gerenciamento e
comercialização de todos os produtos da cadeia produtiva do biogás, do biometano e demais produtos e
direitos derivados da decomposição de matéria orgânica em biodigestores e será implementada sob a
coordenação do Estado, em regime de cooperação com a União, os municípios, as instituições de ensino e
pesquisa e os representantes da cadeia produtiva, sem prejuízo dos programas e ações do Estado em
andamento.
II - DAS DEFINIÇÕES
Art. 2º. Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
I – cadeia produtiva dos biodigestores: conjunto de atividades e empreendimentos ligados entre si
por relações contratuais e/ou comerciais que fazem parte de setores da economia que utilizam, produzem,
industrializam, distribuem, transportam ou comercializam produtos e direitos derivados da biodigestão, ou
ainda que prestem serviços relacionados a esses produtos e direitos ou forneçam para os geradores,
abrangendo inclusive o seu consumo próprio;
II – resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades
humanas, agrícolas, pecuárias, industriais, comerciais, habitacionais, urbanas, de transporte, de
compostagem, e de prestação de serviços, dentre outras, nos estados sólidos ou semissólidos;
III – efluentes: matéria orgânica não estabilizada na forma de despejos líquidos provenientes de
estabelecimentos industriais (efluente industrial), das atividades humanas (efluentes ou esgoto doméstico) e
das redes pluviais, que são lançados no meio ambiente na forma de líquidos ou de gases;
IV – resíduos agrosilvopastoris orgânicos: matéria orgânica não estabilizada que têm origem em
resíduos de culturas perenes e temporárias, de atividades silviculturais e os dejetos de criações de animais,
além dos resíduos gerados nos abatedouros e outras atividades agroindustriais;
V – biomassa: todo recurso renovável oriundo de matéria orgânica, de origem animal ou vegetal,
que pode ser utilizado na produção de biogás;
VI – biomassa dedicada: culturas agrícolas bioenergéticas produzidas com a finalidade de serem
utilizadas como matéria-prima na biodigestão anaeróbia e convertidas em energia;
VII – biodigestão anaeróbia: processo biológico de decomposição da matéria orgânica que ocorre
na ausência de oxigênio;
VIII – biogás: gás bruto obtido através da biodigestão anaeróbia;
IX – biofertilizante: produto, que contém componentes ativos ou agentes biológicos, capaz de
atuar, direta ou indiretamente, sobre o todo ou parte das plantas cultivadas, melhorando o desempenho do
sistema de produção e que seja isento de substâncias proibidas pela regulamentação de orgânicos;
X – produtor de biogás: pessoa natural ou jurídica que utiliza biomassa não lenhosa para geração de
biogás em biodigestores anaeróbios, para comercializá-lo e/ou utiliza-lo em consumo próprio;
XI – planta de biogás: biodigestor ou conjunto de biodigestores construídos para a estabilização da
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biomassa, de origem vegetal ou animal, e produção consequente de biogás e biofertilizantes;
XII – indústria de biogás: estrutura industrial destinada a manipular ou transformar biogás em
produtos destinados à sua comercialização e cuja atividade econômica esteja relacionada com a produção,
importação, exportação, transferência, transporte, armazenagem, comercialização, distribuição, avaliação de
conformidade e certificação de qualidade de biogás;
XIII – biometano: biocombustível gasoso constituído essencialmente de metano, derivado da
purificação do biogás, nas especificações e normas exigidas e reguladas pelos órgãos competentes;
XIV – economia circular: prática econômica que ambiciona manter produtos, componentes e
materiais em circulação tirando proveito máximo de valor e utilidade entre ciclos técnicos e biológicos.
III – DOS PRICÍPIOS E OBJETIVOS
Art. 3º. A Política Estadual de Biogás tem como finalidade o desenvolvimento sustentável, com
qualidade de vida e geração de renda, e atende os seguintes princípios:
I – a visão sistêmica da gestão da biomassa e biodigestão, que considere as variáveis ambiental,
econômica, cultural, social e tecnológica;
II - a geração de energias renováveis;
III – a redução dos impactos ambientais provenientes da exploração econômica das atividades
agropastoris;
IV – o enfrentamento das mudanças climáticas;
V – a gestão eficiente dos resíduos e efluentes;
VI – a responsabilidade pela correta destinação dos resíduos do gerador e a solidariedade com os
parceiros pactuados nos empreendimentos;
VII – o reconhecimento da biomassa como bem econômico de valor social, gerador de trabalho e
renda e promotor de cidadania;
VIII - o fornecimento, a preços competitivos, de bens e serviços decorrentes da exploração, do
transporte e da comercialização da biomassa, biogás, biometano, biofertilizantes e bens e direitos outros
decorrentes do aproveitamento da biomassa;
IX – a implementação de mecanismos de incentivo econômico e fiscal para os empreendimentos da
cadeia produtiva da biodigestão;
X – a cooperação entre os entes estatais, setores empresarias e representações da sociedade.
Art. 4º. São objetivos da Política Estadual de Biogás:
I – estimular o aproveitamento do potencial energético das biomassas;
II – incrementar, em bases econômicas, sociais e ambientais a participação da biomassa como fonte
na matriz energética estadual;
III – atrair investimentos em infraestrutura para geração, distribuição e comercialização do biogás e
do biometano;
IV – fomentar a pesquisa e promover o desenvolvimento tecnológico aplicável ao biogás,
biometano e biofertilizantes, orientado para o uso racional dos resíduos e efluentes e a proteção dos recursos
ambientais;
V – assegurar o fomento no aproveitamento da biomassa, atendendo as características regionais de
produção;
VI – promover a destinação final adequada de resíduos orgânicos e efluentes;
VII – reduzir a produção dos gases de efeito estufa no Estado;
VIII – ampliar o mercado de trabalho e fixar o jovem no campo.
IV - DOS INSTRUMENTOS
Art. 5º. São instrumentos da Política Estadual de Biomassa e Biodigestão:
I - o mercado e o contrato de compra de gases;
II - a certificação;
III - os convênios, os contratos, as parcerias e os termos de cooperação com entidades públicas e
privadas;
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IV - o incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação
que organizem a cadeia produtiva da biodigestão;
V - o licenciamento, monitoramento e a fiscalização ambiental e sanitária;
VI - a cooperação técnica e financeira entre o setor público e privado para o desenvolvimento de
pesquisas, métodos, processos e tecnologias de gestão aplicáveis à cadeia produtiva da biodigestão;
VII - a educação ambiental; e
VIII - os incentivos fiscais e creditícios.
Art. 6º. Os processos de geração de energia por biodigestão estarão sujeitos ao licenciamento
ambiental e sanitário nos órgãos competentes associados aos empreendimentos, individuais ou coletivos, aos
quais contribuam para a destinação final de resíduos ou efluentes.
§ 1º. Os procedimentos de análise visando a expedição de autorizações e liberações dos
empreendimentos de trata este artigo terão tratamento preferencial em relação aos demais da mesma
atividade principal nos órgãos competentes.
§ 2º. A destinação ou transferência de resíduos e efluentes de um empreendimento a outro para os
fins de que trata o caput será considerado método de destinação adequada pelos órgãos ambientais
competentes, desde que realizada em conformidade com parâmetros definidos em regulamento, sem prejuízo
ao atendimento das demais normas aplicáveis à atividade.
V – DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
Art. 7º. Os empreendimentos e arranjos produtivos que se enquadrarem nas disposições tratadas
Lei, inclusive nas modalidades de consórcio, condomínio, cooperativa e parceria público-privada, serão
consideradas empresas de base tecnológica e beneficiárias das medidas de incentivo à inovação e à pesquisa
científica e tecnológica em ambiente produtivo de que trata a Lei nº 13.196, de 13 de julho de 2009.
Parágrafo único. Considerar-se-á extensão do ambiente produtivo a busca da autonomia
tecnológica desenvolvida para o processo de geração de energia a partir da biomassa por criadores,
pesquisadores autores, inventores independentes, parques científicos e tecnológicos e instituições científicas
e tecnológicas, quando decorrente de parcerias estratégicas a essa finalidade entre membros da cadeia
produtiva.
V - DO FOMENTO E DOS INCENTIVOS
Art. 8º. Para atingir a finalidade e as diretrizes desta Lei e do disposto nos artigos 22 a 26 da Lei
11.520, de 03 de agosto de 2000 (Capítulo III do Código Estadual do Meio Ambiente), o Poder Público
fomentará a produção e consumo de biogás gerado no Estado instituindo programas específicos que
promovam:
I - a sua transformação em biometano;
II - a aquisição de energia elétrica a partir do biogás;
III - a criação de fundo garantidor para projetos de produção de biogás ou biometano de pequeno
porte definidos em regulamento;
IV – a criação de linhas de financiamento especiais nas agências financeiras estaduais, inclusive com
subsídios, para a implantação de empreendimentos em que houver o aproveitamento do potencial energético
da biomassa antes da destinação dos resíduos orgânicos;
V – o estabelecimento de parcerias público-privadas para o desenvolvimento da produção de gases
e produtos e direitos derivados da cadeia da decomposição de matéria orgânica (biodigestão).
VI – a concessão de tratamento tributário diferenciado e favorecido para os produtos e direitos da
cadeia da biodigestão.
Art. 9º. Os empreendimentos e arranjos produtivos que se enquadrarem nas disposições desta Lei,
inclusive nas modalidades de consórcio, condomínio, cooperativa e parceria público-privada, serão
considerados empresas de inovação tecnológica, podendo ser beneficiados com tratamento tributário
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diferenciado, especialmente nos enquadramentos para a concessão de incentivos fiscais, recursos financeiros
e fornecimento de recursos materiais e subvenção econômica.
Parágrafo único. Poderão ser objeto de termos de ajustes complementares firmados com o Estado a
transferência, cessão e utilização de créditos tributários, parcerias, convênios ou contratos específicos
destinados a apoiar as atividades de pesquisa ou desenvolvimento de tecnologia voltada a biodigestão.
VI - PROGRAMA DE INCENTIVO À GERAÇÃO DE ENERGIA POR BIODIGESTÃO
Art. 10. Fica instituído, no âmbito do Estado, o Programa Gaúcho de Incentivo à Geração de
Energia a partir da Biomassa - Pró-Biodigestores.
§ 1º. Considera-se para efeitos do Programa como geração de energia por biodigestão anaeróbia de
matéria orgânica residual dos processos produtivos ou da atividade humana, individuais ou coletivos, e/ou de
plantas energéticas, em biogás e seus subprodutos, inclusive o resultante da sua purificação em biometano.
§ 2º. Os efeitos do Programa nos processos em que prepondere a utilização de biomassa dedicada
serão preteridos em face daqueles que utilizarem resíduos gerados na propriedade agropecuária.
Art. 11. O Pró-Biodigestores tem por objetivo viabilizar a utilização da biomassa para a geração de
energia no Rio Grande do Sul, e ainda:
I – viabilizar a apropriação pelos geradores de resíduos orgânicos (biomassa) dos benefícios de que
tratam os artigos 8º e 9º desta Lei;
II – contribuir na diversificação da matriz energética estadual, em especial, impulsionar o Programa
RS-Gás criado pela Lei nº 14.864, de 11 de maio de 2016;
III – estimular a autoprodução, minigeração e a microgeração de energia;
IV – promover a inovação tecnológica na agropecuária e induzir e estimular a pesquisa e
desenvolvimento de técnicas, materiais e artefatos utilizados na biodigestão;
V - fomentar a geração de trabalho, emprego e renda nas propriedades rurais e contribuir na
redução das desigualdades regionais e do êxodo rural;
VI – melhorar as condições de disposição final de resíduos orgânicos e de lançamento de efluentes e
contribuir para a redução da poluição do solo, das águas e do ar;
VII – reduzir a emissão de gases de efeito estufa.
VII – DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 12. O Poder Executivo providenciará a regulamentação desta Lei, bem como fiscalizará a sua
aplicação.
Art. 13. Os órgãos e instituições do Estado, sob a coordenação da Secretaria a quem competir a
política de energias sustentáveis, desenvolverá ações para efetivação do tratamento diferenciado e prioritário
definido nesta Lei e Programa.
Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Deputado(a) Zilá Breitenbach
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JUSTIFICATIVA

Os principais elementos dessa proposição tiveram origem nas demandas das representações da
cadeia produtiva agropecuária, documentações referentes às missões internacionais e visitas a outros estados
brasileiros e informações do meio acadêmico.
Participou da sua concepção vasta representação do setor produtivo (agropecuário, cooperativo e
industrial), das instituições de geração e difusão do conhecimento tecnológico e social (instituições de ensino
superior e técnico), de órgãos e entidades da administração pública e de instituições financeiras. O
diagnóstico elaborado pelo grupo de trabalho apontou para a necessidade de fomento à matriz produtiva do
biodigestor, para que seja fator de sustentabilidade e desenvolvimento regional, através de um programa que
integre ações das políticas de desenvolvimento agrícola, de combate às desigualdades regionais, de proteção
ambiental, de energias alternativas, de geração de renda e fixação do homem no campo, de associativismo e
cooperativismo e de incentivos e desonerações tributárias.
Há consenso sobre o baixo uso do biodigestor, no Estado, em relação às potencialidades que
oferece. Com isso, acaba persistindo um problema central de resíduos gerados nos empreendimentos, com
destinação convencional e sem lhes retirar um proveito residual possível.
Com a aprovação do projeto de lei, as oportunidades poderão ser aproveitadas e os gargalos
identificados passarão a ter maior expectativa de superação:
a) a suinocultura e bovinocultura de leite concentram-se em determinadas regiões, sobretudo no
norte e nordeste do Estado, e o aproveitamento da biomassa oriunda dessa atividade é estratégico para o
desenvolvimento regional;
b) há carências na produção de artefatos (equipamentos) e deficiência de assistência técnica, quando
são produzidos fora do Estado ou do país, e a resolutividade estará no desenvolvimento de indústria local;
c) a biomassa passará a participar com maior percentual como fonte da matriz energética;
d) a autossuficiência energética e a venda de excedentes serão dotadas de normatização adequada e
a geração de combustíveis pela purificação do gás (separação e uso adequado do metano, que é vinte vezes
mais poluente que o gás carbônico) enfrentará menos burocracia, estimulando uma nova logística comercial
e outros ganhos tecnológicos;
e) da mesma forma, a implantação de sistemas de concentração de dejetos de vários geradores de
biomassa poderá ser viabilizada;
f) haverá aumento no volume do crédito, de linhas nacionais, para o financiamento da agricultura de
baixo carbono e outras linhas que priorizam a sustentabilidade e a economia circular;
g) haverá segurança para os investimentos próprios ou captados.
O marco legal do uso da biomassa para a geração de energia norteará o planejamento e formatação
do programa de incentivos e desonerações a ser implantado, visando o apoio e estímulo ao desenvolvimento
da cadeia produtiva do uso da biomassa na geração de biogás e produtos derivados, impulsionando um
programa governamental específico que já sugerimos ao Poder Executivo. Desta forma, será instrumento de
promoção do desenvolvimento socioeconômico regional, da economia circular e da preservação ambiental e,
por outro lado, selará os intercâmbios, alianças estratégicas e as articulações institucionais, formando uma
rede de instituições públicas e privadas com iniciativas e competências na área das energias renováveis a
partir da biomassa e temas correlatos.
A boa gestão dos resíduos, possível através de uma política articulada da cadeia de geração de
biogás, evitará a contaminação de água e degradação dos solos; contaminação atmosférica e a liberação de
gases de efeito-estufa. Outros efeitos da política proposta são a superação do limite de produção em espaços
determinados (a propriedade rural, ou o território de um município, por exemplo) por falta de área para a
disposição; o cumprimento da legislação ambiental; a redução dos impactos à saúde de trabalhadores e
pressão nos serviços de saúde; a geração de receita extra; e a redução do êxodo rural.
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Melhorar as condições tributárias, através de tratamento diferenciado a este setor estratégico da
economia gaúcha, revelar-se-á como instrumento fomentador do desenvolvimento econômico, de redução
das desigualdades regionais e de apoio à geração de emprego e renda no Estado. O surgimento de novas
forças empreendedoras com o benefício promoverá a ampliação da produção local com maior nível de
processamento e agregação de valor às cadeias produtivas. Além do mais, os benefícios da legislação ora
proposta incluem o aproveitamento dos resíduos sólidos urbanos e até, sem preferência a estes, da biomassa
dedicada.
Em resumo, viabilizar a efetivação de benefícios como os propostos trará evidentes ganhos à saúde
pública, atendendo às premissas conceituais da sustentabilidade econômica, social e ambiental e aos
preceitos de uma produção mais limpa, com estímulo à redução ou eliminação de resíduos no processo
produtivo, o aproveitamento energético dos resíduos e a impulsão do setor de tecnologia em máquinas e
equipamentos adequados às soluções ambientais. Para além da simples redução da emissão de gases de
efeito estufa, que já justificaria os benefícios, há de ser destacada a fixação do homem no campo pela
possibilidade de desenvolvimento de suas atividades com mais sustentabilidade e qualidade de vida. O
incremento tecnológico no campo amenizará ainda o fenômeno de envelhecimento da população que se
dedica à atividade agropecuária nas pequenas propriedades.
Este é o propósito da instituição da Política Estadual de Biogás e do Programa Gaúcho de
Incentivo à Geração de Energia a partir da Biomassa - Pró-Biodigestores, estimular o aproveitamento de
biomassa residual nas fontes geradoras para a produção de energia e renda.
Sala das Sessões, 15 de maio de 2018.

Deputado(a) Zilá Breitenbach
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