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A PRODUÇÃO DE BIOGÁS E BIOMETANO COMO CAMINHO PARA 
A DIVERSIFICAÇÃO DE MATRIZES ENERGÉTICAS

Na busca por soluções para evitarmos as consequências 
das mudanças climáticas, o Brasil destaca-se como um 
país em potencial para a adoção de rotas tecnológicas 
sustentáveis baseadas na geração de energia com baixa 
pegada de carbono. Um dos caminhos para a 
diversificação de matrizes energéticas é o da produção de 
Biogás e Biometano, tema central discutido em nossa 
Newsletter do mês de maio. Produtos da degradação da 
matéria orgânica e da purificação do próprio biogás, tais 
fontes de energia tornam-se pontos de convergência 
entre diferentes iniciativas dos poderes Executivo e 
Legislativo e, sobretudo, do setor produtivo.

Durante o primeiro evento da Frente Parlamentar Mista 
pela Inovação da Bioeconomia (FPBioeconomia) de 2022, 
instituição em que exercemos a secretaria executiva, o 
ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, a Raízen e 
diversas instituições discutiram com o Legislativo o papel 
do Biogás e Biometano na promoção de fontes renováveis 
de energia.

THIAGO FALDA
PRESIDENTE EXECUTIVO DA ABBI 

O primeiro evento da Frente Parlamentar da Bioeconomia (FPBioeconomia) de 2022 abordou o tema “Biogás e Biometano: o 
impulso para a política de crescimento verde no Brasil”. O encontro contou com a participação de atores do setor produtivo 
e do Poder Público. O objetivo foi discutir o potencial energético do Brasil, fundamental para o avanço da Bioeconomia e de 
uma país com mais sustentabilidade e desenvolvimento.

Frente aos entraves econômicos e políticos resultantes das crises climáticas ao redor do mundo, a Bioinovação apresenta-se 
como uma lente para vislumbrarmos a diversificação de fontes energéticas alternativas, como o Biogás e Biometano. Os 
setores públicos e privados buscam desenvolver uma colaboração sólida que promova fontes verdes de energia, atuando no 
desenvolvimento econômico e responsável do Brasil. Realizada no primeiro evento da Frente Parlamentar da Bioeconomia 
(FPBioeconomia) de 2022, a discussão envolveu o ministro do Meio Ambiente, as associações ABBI e ABiogás, Cogen e Unica.

“O foco da nossa proposta é que o mercado nacional 
traga benefícios e gere receitas extraordinárias, 
trazendo soluções para os custos de energia e 
transformando passivos em ativos.” 

Na esteira da 26ª Conferência das Partes (COP 26) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, o 
Governo Federal assumiu importantes compromissos pela redução de emissões de metanos e implementou o projeto 
Programa Metano Zero, com o objetivo de estimular a produção de Biometano. Já o Poder Legislativo discute o PL 528/2021, 
o qual prevê a criação do mercado regulado de carbono no Brasil. A partir deste plano de fundo, o deputado federal Arnaldo
Jardim avalia quais os pontos de intersecção entre tais projetos e o PL 3865/2021, de sua autoria, que cria o Programa de
Incentivo ao Aproveitamento de Biogás e de Biometano e de Coprodutos Associados.

“O Biogás tem grande potencial de crescimento em um 
ambiente regulatório favorável. O desenvolvimento da 
cadeia produtiva e de tecnologia nacional gerará 
emprego e renda, especialmente no interior do país, 
contribuindo para a descarbonização da matriz 
energética e solucionando problemas ambientais com 
a destinação ambientalmente correta dos resíduos.”

“A nossa indústria está consolidada, tem empresas 
robustas, capazes de colocar recursos, gerar crescimento 
verde, emprego e renda. Se não aproveitarmos as 
oportunidades agora, iremos perder no futuro. Nós só 
precisamos de políticas públicas para fazer acontecer.”

“O incentivo do Biogás e do Biometano a nível nacional demonstra que o 
momento não poderia ser mais oportuno. Eu tenho certeza de que teremos 

muitas oportunidades para alavancar esse setor de agora em diante.”

THIAGO FALDA - PRESIDENTE EXECUTIVO DA ABBI 

LEIA A ENTREVISTA EXCLUSIVA NO BLOG DA ABBI

No setor público, podemos mapear uma série de 
iniciativas no Brasil a favor da descarbonização e incentivo 
à produção do Biogás e Biometano, como o Programa 
Metano Zero, do Governo Federal e os Projetos de Lei 
528/2021 e 3865/2021, ambos em discussão na Câmara 
dos Deputados. Em entrevista exclusiva, o deputado 
federal Arnaldo Jardim comenta sobre os projetos de 
ambos os poderes. Para ele, essas matrizes energéticas 
podem trazer ganhos ambientais e econômicos ao país.

Uma ação fundamental é justamente a colaboração entre 
os diferentes setores a partir da Bioinovação para 
compreendermos de que modo o Biogás e Biometano 
podem também ser o futuro das matrizes energéticas no 
Brasil. Para esta discussão, trazemos as ponderações do 
ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, e das nossas 
associações parceiras ABiogás, Cogen e Unica.

BIOGÁS E BIOMETANO SÃO O FUTURO DA 
DIVERSIFICAÇÃO ENERGÉTICA DO PAÍS

CLIQUE AQUI PARA LER A MATÉRIA COMPLETA NO SITE DA ABBI

A Associação Brasileira de Bioinovação (ABBI) é uma organização civil, sem fins lucrativos, apartidária, e de abrangência 
nacional que acredita no Brasil como potencial líder da bioeconomia avançada global. Representamos empresas e 
instituições de diversos setores da economia que investem em tecnologias inovadoras, baseadas em recursos biológicos 
e renováveis para criar produtos, processos ou modelos de negócios gerando benefícios sociais e ambientais coletivos. 
Trabalhamos para promover um ambiente institucional favorável à bioinovação, que permita converter nossas 
vantagens comparativas em vantagens competitivas, impulsionando o desenvolvimento econômico sustentável da 
bioeconomia avançada no Brasil. 
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JOAQUIM LEITE - MINISTRO DO MEIO AMBIENTE

TAMAR ROITMAN - GERENTE EXECUTIVA DA 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO BIOGÁS (ABIOGÁS)

ARNALDO JARDIM - DEPUTADO FEDERAL 
AUTOR DO PL 3865/2021

“O Brasil é o primeiro país a agir efetivamente nas 
reduções de metanos. Estamos na boa direção de 
uma nova economia, gerando crescimento 
econômico e emprego verde para os brasileiros.” 

JOAQUIM LEITE - MINISTRO DO MEIO AMBIENTE

“A produção ambiental e equilibrada traz ganhos para 
o país e tira a política do ‘ou’ para colocar a política
do ‘e’. Com isso, quero dizer que é importante ter
opção energética, com várias fontes, desde que se faça
um aproveitamento adequado disso. A tecnologia
contribui para aumentar nossas opções.”

“A transição energética já é uma realidade concreta no 
Brasil, a indústria do Biogás dará uma contribuição 
espetacular para nosso cenário de geração energética.”

EVANDRO GUSSI - RESIDENTE DA UNIÃO DA 
INDÚSTRIA DE CANA-DE-AÇÚCAR (UNICA)

LEIA A MATÉRIA COMPLETA NO BLOG DA ABBI

“Em todos os produtos renováveis, incluindo o Biometano 
e Biogás, deslocamos combustíveis fósseis. Com isso, 
evitamos emissões totais de 5,2 bilhões de toneladas
de CO2 equivalente por ano.”

CLÁUDIO OLIVEIRA - VICE-PRESIDENTE 
DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
E SUSTENTABILIDADE DA RAÍZEN

NEWTON DUARTE GOMES - PRESIDENTE 
EXECUTIVO DA ASSOCIAÇÃO DA INDÚSTRIA 
DE COGERAÇÃO DE ENERGIA (COGEN)
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