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Benefícios 
potenciais em 
curto prazo do 
biogás no Brasil



Metodologia aplicada para estimar 
potencial de descarbonização pelo 

biogás no Brasil

Estudo de inventários de emissão e 
Avaliação de Ciclo de Vida Ambiental 

de casos reais



Ciclo de Vida e circularidade de 
processo em plantas de biogás

Local: Ouro Verde do Oeste/PR 

Origem dos resíduos: 40 propriedades com 100 mil suínos

Volume de dejetos tratados: 448 m³/dia

Produção de biogás: 10.000 m³/dia

Capacidade elétrica instalada: 1.000 kW

Geração de energia elétrica: 600 MWh/mês

Uso do digestato: Aplicação no solo 

Emissões de carbono pelo 
tratamento de dejetos de suínos
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Considerações sobre os ACVs realizados pelo BEP/i17

14 casos reais de produção de biogás no Brasil – estudo inédito no país. Casos com reduções 
de emissões entre cerca de 50% e 161% em relação ao cenário base.

Análise da geração do resíduo ao uso final: fronteira expandida
Inclui: impactos do consumo energia e de insumos nos processos e impacto da geração de energia elétrica evitada, da produção 
dos combustíveis evitada e fertilizantes químicos evitados.

O uso evitado de fertilizante nitrogenado pelo uso do digestato gera reduções significativas: 
potencial de plantas de biogás serem biorrefinarias (ir além do biogás como energia)

Eficiência nos processos é essencial para redução de emissões.

Avanços que i17 vem fazendo em estudo de emissões e ACV: - Mais cenários para definição de fatores de emissão de plantas de biogás- Alteração de unidade funcional de ton de resíduo para MWh - Estudo de mais impactos ambientais e sociais



Considerações sobre fronteiras e 
sobre impactos/benefícios do biogás 

além do carbono



Fonte: Atlas das Biomassas do RS (2016)

Importância de saber qual fronteira é considerada em cada 
estudo, inventario, certificado ou crédito
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Considerações finais
Plantas de biogás podem gerar benefícios diversos, mas é necessário quantificá-los para 
que sejam valorizados – evitar visão de túnel do carbono.

Importante que relatórios, inventários, certificados, créditos, etc, serem reconhecidos
internacionalmente para agregar valor ao produto exportado. 

Cuidado para não gerarmos traumas como dos anos 2000 pelas expectativas não
atendidas pelo MDL. 

Projetos de biogás conseguirão gerar adicionalidade para gerar créditos de carbono?

Descarbonização precisa gerar desenvolvimento local para todas as escalas de plantas de 
biogás, não apenas para quem tem escala/recursos para acessar mercados internacionais. 

Conhecimento sobre essas oportunidades precisa ser divulgado com seriedade para 
executarmos todo o potencial de descarbonização do biogás (certificados, créditos, etc..)



Documento preliminar. Proibida a divulgação e ou reprodução do conteúdo total ou parcial.
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