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Biogás/ biometano e cooperativismo: 
esse casamento dá certo?
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Potencial de produção pecuária

Fonte: EPE, SIEnergia, 2018



Potencial energia rota 75 combustão e 25 digestão



O que a legislação diz?

Novo marco regulatório do Biogás e Biometano

Como o setor se caracteriza pela descentralizac ̧a ̃o da produça ̃o por
empreendimentos de pequena escala econômica, propõe-se que os produtores
possam operar em unidades individuais ou coletivas.

Unidades coletivas: são válidas as instalações cooperativadas constituídas de
redes de coleta de biogás, que o transportam para biorefinarias e para
aplicac ̧o ̃es em energia elétrica, térmica, combustível e fertilizante orgânico.

Resolução Normativa ANEEL n° 687/2015 avançou com a possibilidade do
desenvolvimento de arranjos produtivos locais voltados à geração de energia
renovável até 5 MW (Cinco Megawatts), permitindo a descentralização em geração
compartilhada da energia por cooperativas ou consórcios.

Resolução ANP n° 8/2015: parâmetros qualidade biometano.



RENOVABIO: Descarbonizando a economia

Impulsionará o uso do gás em ônibus e veículos pesados.



Comercialização de energia

Formas

• O biogás => produção de energia
descentralizada com sistemas
combinados de calor e eletricidade –
cogeração – energia térmica.

• Excedente de eletricidade: injetado na
rede interligada por meio da
compensação de energia elétrica (net
metering) ou vendido para
consumidores livres a indústrias ou
comércio em que, além da maior
demanda, as remunerações negociadas
são mais altas que as tarifas rurais
(reduzidas) pagas pelos produtores.
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Biogás

Venda do 
excedente

Auto 
consumo



Mercado Biometano – quando é vantajoso?

Capacidade de Interiorização - atendimento às
regiões não abrangidas pela pequena rede de
distribuição de gás natural - capacidade de
geração descentralizada. Onde se tem rede
de GN não é competitivo!!!!!

Substituição ao diesel em equipamentos
agrícolas (tratores, caminhões, etc.) e veículos
de pequeno porte – abastecimento de frotas de
indústrias.

Usina da EnerDinBio, em Usina Ouro Verde do Oeste (PR), híbrida com solar

Este trecho é parte de conteúdo que pode ser compartilhado utilizando o link https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2021/01/27



Comercialização

Ambiente de Contratação Livre (ACL) onde se realizam operações de compra e venda de
energia elétrica com os agentes concessionários, permissionários e autorizados de geração,
comercializadores, importadores, exportadores de energia elétrica e consumidores livres.



Como está crescendo no0 Brasil?



Venda de energia à COPEL (PR): espécie de “ilha de 
energia”, na qual a geração, o armazenamento e o 
consumo podem funcionar conectados ou não à rede de 
distribuição.15 propriedades.  Acessantes que gerem de 1 
a 30 MW, sem restrição da fonte geradora. Os 
proponentes terão de dar garantias de sustento da rede e 
controle sobre a potência por pelo menos 5 horas 
ininterruptas

As microrredes podem oferecer benefícios
adicionais para a concessionária local,
fornecendo energia complementar para uso
em condições de pico, reduzindo ou adiando
atualizações do sistema elétrico.



O que o mercado 
nos diz?

Legenda: Duas usinas de biogás – Castrolanda e grupo Unium – Castro/ PR.

Investimento:
R$ 17,8 M
Geração: 1,43 MW
15,6 mil m3/dia
Pay back: 6 a 18 anos
Objetivo: atender ao princípio da 
sustentabilidade - ACV
Produção energia elétrica + térmica 
(UPL)+ biometano (veículos) e CH4 
(para frigorífico)



Como pode ser essa constituição?

Produtor 
rural

Consórcio ou 
cooperativa

Agroindústria 
ou outro 
grande 

consumidor

• Produtor rural: fornecedor do 
biogás e biometano

• Agroindústria: demanda de energia 
térmica e elétrica

• Consórcio de Empresas ou 
Cooperativa de Consumidores: 
gestão e administração. 

Consórcio Lei 6.404/76, Art. 278:

Art. 278. As companhias e quaisquer outras sociedades,

sob o mesmo controle ou não, podem constituir consórcio

para executar determinado empreendimento, observado o

disposto neste Capítulo.

1º O consórcio não tem personalidade jurídica e as

consorciadas somente se obrigam nas condições

previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma

por suas obrigações, sem presunção de solidariedade.



O que já existe?

Fonte: OCB, 2020. 



SEBRAE

• Formação do 
consórcio ou 
cooperativa

• Estudo da 
região e 
formação do 
APL

• Articulação

ASEMG

• Contato direto 
com 
suinocultores

• Apoio 
organizacional

• Articulação

UFV

• Delimitação 
APL (oferta x 
demanda)

• EVTE
• Articulação

Como o projeto acontecerá?



Onde começar?



Quanto custará? Dependerá de...

• Número de interessados;

• Localização;

• Tipos de consultorias necessárias;

• Horas de articulação;

• Interesse em realizar missão...

• Ou seja, desenhar o projeto!



Então, vamos criar um novo modelo de negócio?

Fabiana Santos Vilela
fabiana.vilela@sebraemg.com.br
Unidade de Agronegócios
SEBRAE
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COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO BIOGÁS 
COM CONSUMIDORES LIVRES NO HORÁRIO DE PONTA

Prof. Delly Oliveira Filho

Prof. Roberto Precci Lopes

Eng. Heitor Sampaio Guimarães

Eng. Pedro Henrique Gonçalves Rigueira Pinheiro Castro 

ASEMG – SEBRAE – UFV



Requisitos

Suinocultores:

• Ser associado à cooperativa dos 
suinocultores;

• Garantir a produção diária de energia;

• Geração de energia apenas no HP.

Cooperativa:

• Possibilidade de suprir grandes demandas; 

• Firmar contratos de compra e venda de 
energia;

• Adesão à CCEE.

Benefícios

• Renda extra com a venda de excedentes;

• Valor agregado maior por kWh;

• Garantia de compra da energia;

• Aumento da vida útil de todo maquinário;

• Redução dos gastos com mão-de-obra e manutenção.

Comercialização de energia



Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica

• Levantamento de maquinário e infraestrutura; 

• Análise de dados energéticos e capacidade de produção de energia;

• Dimensionamento do grupo gerador e balão de armazenamento;

• Custos para adequação de todo o sistema;

• Análise de cenários para retorno do investimento: Independência x Comercialização.



Exemplo de Fornecimento de Energia

Suinocultores

• Modalidade tarifária:

B2 - rural

• Valores pagos por kWh:

Livre – R$ 0,65

Universidade Federal de Viçosa

• Modalidade tarifária:

UFV - THS Azul A4

• Valores pagos por kWh:

UFV

HFP – R$ 0,45 

HP – R$ 1,79



Exemplo de Adequação de Geração de Energia

Suinocultor

Nº de animais: 11.243

Produção diária de biogás: 1.527 m³

Geração de energia: 65.067 kWh/mês

Consumo de energia: 42.092 kWh/mês

Excedente: 22.975 kWh/mês

Gerador: 92 kW

Potencial de geração no HP:

Atual – 276 kWh (em 3h)

Geração total – 10x maior

Apenas excedente – 3,7x maior 



Dados de Geração de Energia Suinocultores







Obrigado!

Prof. Delly Oliveira Filho

delly@ufv.br


