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Inmetro

Padrões e Especificações para 

Bioenergia



Missão: Prover confiança à sociedade brasileira nas medições e nos produtos , 

através da Metrologia e da Avaliação da Conformidade, promovendo a harmonização 

das relações de consumo, a inovação e a competitividade do País.

• Autarquia Federal ligada ao MDIC
• Secretaria Executiva do Sistema 

Brasileiro de Avaliação da 
Conformidade

• 1 das 32 Autoridades Reguladoras
• 2100 Servidores, 216 PhDs
• Orçamento 350 milhoes US$

50 Laboratórios
Área de 2,3 Km2



Ações do Inmetro na área de sustentabilidade e 

bioenergia

• O Inmetro, o NIST (National Institute of Standards and Technology - USA), e o DG

Biofuels (Directorate General for Energy da European Commission ), organizaram

uma série de conferências denominadas “International Conference on Biofuels

Standards”

• setembro de 2006, no Rio de Janeiro

• em março de 2009, em Bruxelas

• em março de 2010, em Amsterdam

• em novembro de 2012, em Gaithersburg

• objetivo estabelecer um fórum para discussões sobre o estado de arte, produção e

comércio, aplicações em transportes terrestres, marítimos, aéreos e perspectivas

futuras, que envolvem padrões, normas e regulamentos, para biocombustíveis



Ações do Inmetro na área de sustentabilidade e 

bioenergia

• Foi desenvolvido e estão sendo produzidos e comercializados, pelo Inmetro e NIST,

Materiais de Referência Certificados (MRCs) para bioetanol e biodiesel de soja e

sebo bovino;

• Estes MRCs são utilizados como “padrões metrológicos” no Brasil, Estados Unidos e

União Européia (BIOREMA), constituindo um passo importante na transformação do

biocombustível em uma “commodity”;

• O Inmetro produziu o primeiro Material de Referência para biomassa de bagaço de

cana de açúcar para equalizar o processo de degradação microbiológica da celulose;

• O Inmetro pesquisa a identificação de novos microorganismos para produção de

etanol a partir de biomassa, através da lignocelulose usando como base o bagaço de

cana de açucar



Ações do Inmetro na área de sustentabilidade e 

bioenergia

• O Inmetro e a FIAT estabeleceram um programa para o desenvolvimento de motor

ciclo-diesel para ser utilizado com óleo vegetal puro e para ser utilizado em veículos

leves, com uma mistura B40

• Em 2008, o Inmetro desenvolveu e colocou em consulta pública um programa de

certificação para biocombustíveis que serviu como modelo para diversas

organizações certificadoras internacionais

• Grupo Ad-hoc do Mercosul para harmonização de métodos e especificações para

biocombustíveis

• atuado no ISO PC 248, Sustainability Criteria for Bioenergy, através do prof.

Humberto S. Brandi, Chair do PC 248



Exemplos de Programas de Avaliação da Conformidade 

Alinhados aos Conceitos de Sustentabilidade

• Programa Brasileiro de Etiquetagem

• Manejo Florestal Sustentável - CERFLOR/PEFC

• Produção Integrada - Agricultura

• Cadeia de Custódia dos Produtos de Base Florestal

• Eficiência Energética de Edificações

• Cachaça

• Selo Amazônico (Pirarucu)

• Requisitos Gerais de Sustentabilidade de Processos Produtivos



Carro compacto

R$ 611 / ano
Carro compacto

R$ 611 / ano



PBE SolarPBE Solar

A partir de julho de 2014: certificação de 3ª 
parte, compulsória.

Nova etiqueta

Regulamentação compulsória dos 
equipamentos para aquecimento solar 
de água



PBE FotovoltaicoPBE Fotovoltaico

Desde janeiro de 2011: programa 
compulsório

Módulos
Controladores de carga
Inversores
Baterias

Regulamentação compulsória dos 
equipamentos para geração de 
energia fotovoltaica





No Brasil, 

78% dos 

consumidores
consideram a 

etiquetagem ao
comprar aparelhos

domésticos



E mais...

Exemplo: 

Nos últimos 10 anos:

Os refrigeradores se tornaram, em média, 70% 
mais eficientes.

A economia de energia foi de 4.500GWh

4,5 bilhões de reais a menos nas contas de 
energia

2,6 milhões de toneladas de CO2



Diretoria da Qualidade
21 3216 1006
dipac@inmetro.gov.br
www.inmetro.gov.br/pbe

Obrigado !Obrigado !


