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Propostas para o desenvolvimento do setor de 
biogás e biometano no Brasil

  O biogás é um recurso energético obtido a partir da biodigestão
anaeróbia de resíduos orgânicos da indústria sucroenergética (palha,
bagaço, vinhaça e torta de filtro), da cadeia da proteína animal (dejetos
de animais, resíduos de abatedouro e laticínios), da agricultura (casca
de soja, milho, indústria da mandioca) e do saneamento (resíduos
sólidos urbanos e estações de tratamento de efluentes). 

 Uma vez produzido, o biogás pode ser utilizado para diferentes
finalidades: geração de calor; geração de eletricidade, operando de
forma equivalente a uma termelétrica a gás natural, 100% renovável,
de forma contínua, sem intermitência; ou, com a sua purificação,
transformado em biometano, biocombustível gasoso composto
basicamente de metano, equivalente ao gás natural fóssil.

 Tendo em vista a adesão do Brasil ao compromisso global para a
redução das emissões de metano, a crise energética pela qual o país
está passando, a crescente dependência de importação de
combustíveis e a escassez na oferta de fertilizantes, o biogás pode ser
parte da solução de curto e médio prazos para a descarbonização de
setores chave da economia brasileira. 
 
 A Associação Brasileira do Biogás (ABIOGÁS), que congrega 125
empresas integrantes da cadeia de valor do biogás, tem como
principal objetivo trabalhar em prol da inserção, consolidação e
sustentabilidade desse energético estratégico na matriz brasileira de
energia, tendo como foco de atuação as instituições que fazem a
política, regulação e o desenvolvimento de mercado do setor.

Esse documento contem as propostas para o setor de biogás e
biometano em 4 grandes áreas: energia elétrica, biometano,
saneamento e licenciamento ambiental. 



Energia Elétrica
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O potencial de produção de energia elétrica proveniente de biogás é
de 19 GW
Atualmente, apenas 2% do potencial é aproveitado (375 MW)
Necessidade de fontes renováveis despacháveis na matriz elétrica
nacional

Aumentar a participação de termelétricas renováveis e despacháveis
na matriz elétrica nacional por meio do biogás
Reduzir a dependência nacional por combustíveis fósseis importados
Promover a modicidade tarifária com a geração de energia renovável
nacional

Criação de produtos específicos para o biogás nos leilões de energia
elétrica do mercado regulado
Permitir o enquadramento das usinas a biogás como
empreendimentos termelétricos a gás natural, para fins de
participação em procedimentos licitatórios do mercado regulado
específicos para o gás natural 
Permitir o enquadramento das usinas a biogás proveniente de aterros
sanitários como empreendimentos de recuperação energética de
resíduos sólidos urbanos, para fins de participação em procedimentos
licitatórios específicos
Reconhecer os atributos sistêmicos e ambientais e a previsibilidade
de preços (correção por IPCA) nos leilões regulados de energia elétrica
Promover a aquisição de energia elétrica gerada a partir de biogás em
prédios públicos
Fomentar a compra de energia elétrica de geração distribuída
proveniente de biogás pelas distribuidoras
Criar linhas de financiamento em bancos públicos específicas para
projetos de geração distribuída e centralizada proveniente de biogás 
Reduzir a carga tributária sobre máquinas e equipamentos utilizados
na cadeia de produção de biogás

Situação Atual – baixo aproveitamento do potencial

Objetivos:

Propostas:



Biometano
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O potencial nacional de produção de biometano é de 121 milhões de
m³/dia
Atualmente, apenas 0,2% do potencial é aproveitado (360 mil m³/dia)
Necessidade de descarbonização na indústria e no transporte pesado

Aumentar a produção de biometano no país
Promover a interiorização da oferta de combustíveis renováveis
Descarbonização da matriz energética nacional

Promover a harmonização e aperfeiçoamento das normas atinentes à
distribuição de gás canalizado
Estimular a injeção do biometano na rede de distribuição de gás
Inserir frotas de veículos a gás nos planos de mobilidade urbana com
incentivo ao consumo de biometano
Aprimorar as regras do Renovabio
Reconhecer os atributos ambientais e a previsibilidade de preços
(correção por IPCA) na aquisição de biometano por parte das
concessionárias de distribuição de gás e em licitações que envolvam a
concessão de transporte público
Criar linhas de financiamento em bancos públicos específicas para
instalação de plantas de produção de biometano e para a substituição
das frotas por veículos a gás
Implementar o Programa Metano Zero para promover a
transformação dos produtores rurais e gestores de aterros sanitários
em fornecedores de combustível e energias limpas e renovávei e
biofertilizantes, com alto valor para a agricultura

Situação Atual – baixo aproveitamento do potencial

Objetivos:

Propostas:



Saneamento
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50% dos resíduos gerados no Brasil são dispostos em lixões e aterros
irregulares
Elevado impactos ambientais decorrentes da disposição inadequada
de resíduos
Baixo grau de aproveitamento energético dos resíduos

Promover a aplicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos
Reduzir as emissões do setor de saneamento
Aumentar a oferta de energia no país

Promover a economia circular e a implementação da Política Nacional
de Resíduos Sólidos, priorizando rotas tecnológicas mais eficientes e
com menor quantidade de rejeitos a serem dispostos em aterros
sanitários
Promover licitações de gestão de resíduos sólidos priorizando
projetos que contemplem o aproveitamento energético
Incentivar a elaboração pelos estados do Potencial de Biogás e
Biometano, que terá como finalidade orientar as políticas públicas e
estimular investimentos privados para a implementação da gestão de
resíduos atrelada ao estímulo à produção de biogás e biometano e
seu uso eficiente
Estimular a implantação de projetos eficientes de biogás em pequena
e média escala, em propriedades rurais, criando soluções integradas
de gestão de resíduos e aproveitamento energético, ampliando a
interiorização do biogás no país

Situação Atual – baixo aproveitamento energético dos resíduos

Objetivos:

Propostas:



Licenciamento Ambiental
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Inexistência de procedimento específico para o licenciamento de
plantas de biogás e biometano
Tipificação inadequada das plantas de biogás, com utilização de
normas aplicadas a outras rotas tecnológicas
Demora no processo de licenciamento em decorrência do
desconhecimento sobre a tecnologia

Acelerar o ritmo de aprovação de licenciamento ambiental de plantas
de biogás
Obter uma norma específica para plantas de biogás
Harmonizar as normativas estaduais

Elaborar uma normativa a nível federal que estabeleça diretrizes para
o licenciamento ambiental simplificado específico para as plantas de
biogás e biometano
Harmonizar as normativas estaduais com regras claras e coerentes
com a necessidade de expansão do setor
Considerar os benefícios ambientais em descarbonização e redução
dos impactos ambientais
Priorizar o licenciamento das plantas de biogás, tendo em vista os
ganhos em segurança energética, oferta de combustíveis e benefícios
socioambientais

Situação Atual – processo burocrático e demorado

Objetivos:

Propostas:



Projetos de Lei prioritários para promover o 
desenvolvimento do setor de biogás e biometano

 



Guariba-SP
Primeira usina a vencer um leilão
regulado da ANEEL
Energia elétrica: 21 MW
Substrato: Sucroenergético
Investimento: R$ 211 MM

Presidente Prudente-SP
Primeiro gasoduto dedicado de
distribuição para o biometano
Energia Elétrica: 5 MW
Biometano: 24 mil m³/dia
Substrato: Sucroenergético
Investimento: R$ 152 MM

Fortaleza-CE
Biometano: 100 mil m³/dia
Substrato: RSU
Investimento: R$ 110 MM
Expansão: 150 mil m³/dia

Nova Iguaçu-RJ
Energia Elétrica: 18 MW
Substrato: RSU
Investimento: R$ 100 MM

Tamboara-PR
Primeira planta de biogás de larga escala no
Brasil
Energia Elétrica: 2,3 MW
Biometano: 3 mil m³/dia
Substrato: Sucroenergético e agroindústria
Investimento: R$ 4 MM
Expansão: 10 MW de energia elétrica e 25
mil m³/dia de biometano

Castro-PR
Utiliza o CO2 removido para o abate
humanizado de suínos
Biometano: 8,4 m³/dia
Substrato: Resíduos animais
Investimento: R$ 13,8 MM

Cases de Sucesso
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