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Comentários sobre biogás como fonte de
energia para o Brasil

“A Associação Brasileira de

Biogás e Biometano

(Abiogás) estima que o

potencial brasileiro de biogás

é de 52 bilhões de metros

cúbicos por ano, sendo 39 bilhões oriundos do setor sucroenergético, 9 bilhões do setor

de alimentos e 4 bilhões do setor de saneamento. Caso todo esse potencial fosse

aproveitado, supriria 24% da demanda elétrica do país, ou reduziria em 44% o uso de

diesel.” – Alessandro Gardemann, da Abiogás”

Conforme o gráfico acima, a Alemanha lidera com folga na área de biogás, sendo que em

2016 gerou 4,5% da sua energia (74.315 MWmédios) com biogás. No entanto, existem
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enormes subsídios que incentivam esta fonte como podemos ver no link

https://drive.google.com/file/d/1BS5K1uJY6Z8_W9E-Gn-pSxjxQF9VKfq2/view

Portanto, a afirmação recente proferida pela Abiogás, de que o biogás poderia fornecer

24% da demanda elétrica do país é equivocada e precisa ser corrigida. Contudo, nem por

isto devemos tirar o mérito do biogás, que deve ser aproveitado sempre que viável em

projetos inteligentes.

A propósito, a Alemanha editou lei em 2005 que proíbe a disposição de lixo orgânico não

tratado em aterros sanitários, como mostra o texto abaixo. Portanto, biogás de aterros só

existe nos aterros antigos até sua completa exaustão, sendo uma tecnologia descartada

não só na Alemanha mas em vários países da Comunidade Europeia.

O quadro abaixo foi tirado do link https://www.eea.europa.eu/publications/managing-

municipal-solid-waste/germany-municipal-waste-management e ilustra como se

processou a eliminação total de lixo biodegradável nos aterros.

Adicionalmente, veja-se no Estado da Califórnia, EUA, o potencial do biogás como fonte

de energia é de apenas 3 bilhões de kWh, ou 342 MW médios, como mostra a figura

abaixo, que não chega nem a 0,5% do consumo do Brasil, absolutamente em desacordo

com as afirmações da Abiogás.
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Também deve-se considerar que existem inúmeras maneiras e processos de geração do

biogás. Alguns destes ocorrem espontaneamente como, na criação de gado, cujo

intestino funciona como um digestor anaeróbio e de difícil aproveitamento. Outros, que

poderiam e deveriam ser evitados, ocorrem nos aterros sanitários de maneira

descontrolada, e cuja captura e uso, embora possível, só ocorre de maneira parcial,

gerando grande impacto ambiental, além do chorume e da degradação por décadas de

áreas enormes junto as cidades.

A geração de biogás em biodigestores industriais de alta tecnologia, sejam de RSU,
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esgoto, dejetos animais, vinhaça, entre outros, é comum na Europa e outros países. No

entanto, adotam normas bastante rígidas para a construção destes biodigestores, em

especial os de RSU.

A Diretiva Europeia 2008/98/CE estabelece que Biodigestores de RSU, para gerarem

composto de qualidade, só devem receber lixo orgânico separado na origem, porém o seu

custo é muito elevado, como mostra o link abaixo da empresa Waterleau na Bélgica, onde

um moderno biodigestor de 120 ton/dia gera apenas 1,2 MWe líquidos com biogás e

custa R$ 30 milhões, ficando viável com energia vendida a R$ 800/MWhe, mesmo com as

baixas taxas de financiamento Europeias.

https://drive.google.com/file/d/1igAQHJFOsF9ZHX7PfHPJT05b8blRDstV

/view?usp=sharing)

Não temos absolutamente nenhuma objeção a esta tecnologia, que se implementada

corretamente, como no caso em questão, é excelente do ponto de vista ambiental, pois

além de eliminar o lixo orgânico nos aterros, produz composto que pode ser usado como

fertilizante. Entretanto, pela pequena quantidade de biogás não tem nenhuma

viabilidade econômica no Brasil.

Quanto ao biogás gerado por biodigestores que operam com lixo misturado, através do

Tratamento Mecânico e Biológico – TMB, observe-se que a segregação dos orgânicos

encarece ainda mais o processo, segundo o material que sai do biodigestor e não pode ser

considerado composto, sendo apenas bio-estabilizado e adequado para ser usado na

remediação de terras degradadas ou como cobertura de aterros. A energia líquida gerada

pelo biogás tende a ser ainda menor, pois a separação do lixo misturado consome mais

energia. Do ponto de vista ambiental, contudo, nada a contestar, pois é muito melhor do

que os aterros, mas com custo elevadíssimo. Os recicláveis que podem ser recuperados

tem menor valor por estarem contaminados e por isto as Diretivas Internacionais

recomendam a reciclagem com coleta seletiva após separação prévia.

Muitos alegam que o que sobra do TMB pode ser usado como Combustível Derivado de

Resíduos – CDR, mas esquecem que ainda é lixo, contendo cloro, metais pesados,

mercúrio e outros contaminantes e devem ser incinerados em plantas dedicadas com

tratamento adequado dos efluentes, e estas usinas cobram para queimar CDR.

Quanto aos potenciais de biogás anunciados na referida Entrevista, pelo menos o

proveniente dos RSU não passa de 1.000 MWe no Brasil. Este cálculo é muito simples e

não considera os custos envolvidos.

9. Quanto as outras fontes de biogás, como vinhaça e dejetos animais, a viabilidade

econômica é difícil, mas outros benefícios justificam a Biodigestão, embora o custo do

biogás, a logística e a sazonalidade diminuem a atratividade do negócio. Porém, estamos
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apoiando e mesmo desenvolvendo tecnologias para aumentar a eficiência do biogás,

conforme o link abaixo:

https://drive.google.com/file/d/13jwzhduroDDH-oNQ4JUOC2_NGGhg1OA-

/view?usp=sharing

Como no Brasil faltam recursos públicos para investimentos, nem mesmo para as áreas

da saúde, educação e segurança, torna-se difícil buscar soluções exóticas que não tragam

grandes benefícios para a sociedade com energia a baixo custo. Não basta a tecnologia

ser limpa mas com elevados custos para o Município. Portanto, o negócio precisa dar

lucro para atrair investimentos privados, e se algum subsidio tiver que ser concedido, que

seja em cima do produto final (energia), e não em recursos a fundo perdido, baseado em

critérios, muitas vezes, subjetivos ou até escusos.

Se um biodigestor de vinhaça em São Paulo vendeu energia a R$ 251/MWhe, isso é

ótimo! Que sejam copiados pelas demais usinas e gerem energia limpa e produzam adubo

de qualidade. Também não devemos esquecer que usinas de cana-de-açúcar só têm

vinhaça na safra e a planta de biogás fica grande parte do tempo desligada, embora haja

esforços para estender a geração com outras biomassas.

Quanto ao biometano, que requer a limpeza e a remoção do CO2, as dificuldades e os

custos são enormes.

Sobre o biogás de aterros, o que pode-se dizer é que os “aterros sanitários” no Brasil em

nada diferem dos lixões, no aspecto ambiental, pois não são regulados (nenhuma

exigência semelhante a Diretiva 1999/31/CE que obriga entre outras a redução do lixo

orgânico e tratamento correto do chorume) e, portanto, de péssima qualidade. Apesar

disto, estão ficando inviáveis devido a aspectos ambientais, de logística e localização. Isto

é o que levou as usinas WTE a atingirem o grau de sofisticação atual. Junto com a

simplificação dos processos de combustão, e aumento do preço da energia elétrica, o seu

custo diminuiu, e países como China e Índia estão construindo diversas usinas WTE, 190

somente na China entre 2001 e 2017, cuja vantagem maior consiste na eliminação dos

orgânicos dos aterros e ainda produzir a reciclagem dos metais (nas cinzas) e da energia

que é muito maior do que aquela gerada pelo biogás dos aterros, pois inclui a energia

térmica da queima dos plásticos e papeis e outros materiais combustíveis que acabariam

nos aterros.

Usinas WTE se tornaram a melhor opção aos aterros pois: (i) eliminam os impactos dos

orgânicos dos aterros; (ii) geram energia do material combustível não reciclável; (iii)

recuperam os metais das cinzas já limpos de tintas e rótulos; (iv) as cinzas podem ser

recicladas; (v) possuem as emissões mais baixas entre as usinas termelétricas; e (vi) sem

elas não se pode eliminar os aterros a um custo razoável. As emissões podem ser
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monitoradas online e aparecem nas telas da sala de controle. Todas estas afirmações

constam do 5º Relatório de Avaliação das Mudanças Climáticas do IPCC (Cap.10 –

Anexo) ou da Diretiva 2008/98/CE já mencionada.

O que ocorre no Brasil é que o fortíssimo lobby dos aterros “sanitários”, não regulados,

consegue espalhar falsas objeções e exigir medidas que encarecem WTE, tendo por

objetivo atrasar o desenvolvimento de riqueza para o país, como já foi feito em Minas

Gerais, que atualmente proíbe qualquer forma de incineração de RSU, e caminha para ser

inviabilizado em São Paulo, agora com o auxílio do Instituto de Pesquisas Tecnológicas –

IPT, que recentemente excluiu, após convidar, o WTERT Brasil de um Painel de

Especialistas, em razão da sua posição contrária aos aterros no Brasil.

Em suma, não há óbices contra o biogás, mas sua aplicação não pode depender de

subsídios elevados. Por isso o discurso da Abiogás mostra-se exagerado, pois em geral é

uma tecnologia cara e com geração intermitente, que não permite armazenamento, como

foi afirmado, pois o custo é muito elevado, exigindo pressões elevadíssimas ou

temperaturas criogênicas.
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