
                                                                                                                                                  
                                                                        

Comunicado de imprensa 
 

O biometano a partir de hoje tem um canal web dedicado, nasce o 

Biomethane Channel 
 

Orzinuovi (Bs) 19 de outubro de 2022.  A atual crise energética exige uma rápida mudança de 

ritmo em direção a uma miscelânea a nível nacional para uma geração de energia cada vez 

mais renovável e sustentável. A decisão de incentivar a produção de biometano, nesse 

sentido, torna-se estratégica para atingir essa meta ambiciosa no menor tempo possível, 

contribuindo para a transição e segurança energética do país. 

 

Na esteira destas questões, nasce hoje o Biomethane RNG Channel 

(www.biomethanerngchannel.com), o primeiro canal de vídeo dedicado ao mundo do 

biometano, com uma visão 360° do papel que desempenha na transição ecológica, na 

descarbonização dos transportes e na segurança energética. O Biomethane RNG Channel, 

desenvolvido a partir da experiência de dez anos obtida com o renovado Biogas Channel, 

nasceu em um período em que a adoção de biocombustíveis em larga escala tornou-se 

prioridade e é o primeiro e único canal de vídeo dedicado ao mundo do biometano, em 

todas as suas aplicações. O novo canal, com 200 vídeos já carregados, representa uma 

ferramenta para saber mais sobre esse combustível alternativo, por meio da contribuição de 

centenas de especialistas do setor e dos depoimentos diretos de quem investiu em um 

projeto de biometano. 

 

Paralelamente ao lançamento do novo canal temático Biomethane RNG Channel, também 

ganha corpo o NetZero Tube (www.netzerotube.com), o portal que atua como coletor de 

informações nas áreas de biogás, biometano e cogeração e é a referência editorial em nível 

internacional para tecnologias que podem contribuir para o alcance da meta de emissões 

líquidas zero na produção de energia alternativa. O NetZero Tube, um verdadeiro 

acelerador de boas práticas, é composto por três canais de vídeo multilíngues: o renovado e 

aprimorado Biogas Channel (ativo desde 2013 com mais de 1.700 vídeos e 30.000 usuários 

por ano de mais de 200 países) e o Cogeneration Channel (ativo desde 2014 com mais de 

1.000 vídeos e 20.000 usuários por ano de mais de 150 países), além do recém-nascido 

Biomethane RNG Channel. Com análises detalhadas sobre as melhores práticas do setor, 

desenvolvimentos de pesquisa, inovações tecnológicas, aspectos legislativos e regulatórios, 

atividade associativa e oportunidades provenientes dos principais mercados, o NetZero 

Tube representa um guia completo para profissionais e uma referência atualizada para 

todas as informações relacionadas à eficiência.  

 

“O Biomethane RNG Channel é a nova mídia internacional que finalmente dá voz a um 

biocombustível com enorme potencial no caminho da sustentabilidade e eficiência energética – afirma 

http://www.netzerotube.com/


                                                                                                                                                  
                                                                        

Angelo Baronchelli, fundador e presidente da AB, editora do Biomethane RNG Channel e 

NetZero Tube.   Este novo desafio de comunicação internacional é uma iniciativa editorial do Grupo 

AB que desde 1981 é referência para as soluções de sustentabilidade energética das empresas.  Os três 

canais web, reunidos no portal NetZero Tube, são a primeira rede de mídia temática dedicada às 

tecnologias-chave para atingir a meta de zero emissões líquidas do setor, com a missão de promover o 

conhecimento correto e atualizado sobre o assunto, ampliando a debate, dando espaço e voz aos 

principais intérpretes do mercado que pretende responder ao crescente interesse global. 

 
AB (www.gruppoab.com) 

Há diferentes percursos para atingir as metas. A AB quer ser a melhor maneira de fazê-las no mundo da 

energia e da sustentabilidade. Desenvolver a inovação ao serviço da energia sempre foi nosso objetivo. Por 

esta razão, a liderança da AB no setor de cogeração também se estendeu aos biocombustíveis, com sistemas 

para a purificação e liquefação do biometano e para o tratamento de emissões na atmosfera.  

Desde 1981, trabalhamos junto de empresas que querem aumentar sua competitividade, economizando 

energia e limitando as emissões para o meio ambiente. Competência, capacidade de produção e serviço de alta 

qualidade, com a finalidade de fornecer aos nossos clientes as melhores soluções de sustentabilidade 

energética.  

O Grupo AB emprega hoje mais de 1.200 pessoas, marcando presença direta em 20 países do mundo, 

nomeadamente na Europa, Rússia, América do Norte e do Sul. Uma empresa "made in Italy" cujas principais 

atividades de produção e de engenharia se concentram no moderno pólo industrial de Orzinuovi (BS, Itália).  

Nosso compromisso diário é ser o "melhor percurso" para nossos clientes. Porque melhorar a maneira como 

eles produzem e trabalham é a nossa maneira de contribuir para a construção de um mundo melhor. 

 

NetZero Tube (www.netzerotube.com) 
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