
 
 

Biogás 

O biogás é produzido a partir da mistura de dióxido de carbono e metano, ele é 
usado como combustível para fogões, motores e geração de energia elétrica. 
 
Biogás é um tipo de gás inflamável produzido a partir da mistura de dióxido de 
carbono e metano, por meio da ação de bactérias fermentadoras em matérias 
orgânicas. A fermentação acontece em determinados patamares de 
temperatura, umidade e acidez. 
 
Artificialmente esse processo ocorre através de um equipamento, o biodigestor 
anaeróbico. O próprio metano não possui cheiro, cor ou sabor, mas os outros 
gases apresentam odor desagradável. O biogás é uma fonte energética 
renovável, por essa razão é considerado um bicombustível. 

A matéria-prima usada na produção do biogás é de origem orgânica, são 
aproveitados materiais como esterco (humano e de animais), palhas, bagaço de 
vegetais e lixo. Essa fonte energética pode ser utilizada como combustível para 
fogões, motores e na geração de energia elétrica. 

No entanto, devido a alta concentração de metano (cerca de 50%) e de dióxido 
de carbono (acima de 30%), o biogás é um dos principais poluentes do meio 
ambiente, pois contribui diretamente para o aumento do efeito estufa. Pode ser 
considerado até 21 vezes mais poluente que o gás carbônico. 

A instalação de biodigestores para produção de biogás é recomendada para 
áreas rurais e determinados espaços urbanos. Países como China e Índia contam 
com um grande número desse equipamento em pequenas cidades e 
propriedades rurais. No Brasil, os biodigestores são instalados, 
majoritariamente, na zona rural. Há intenção de implantá-los em grandes 
cidades brasileiras, no entanto, a capacidade de processamento do 
equipamento não acompanha a quantidade de lixo, para superar essa 
dificuldade seria preciso milhares de biodigestores. 

A utilização desse tipo de fonte energética é favorável para a contribuir para a 
questão do lixo, uma vez que os resíduos orgânicos são as matérias-primas. 

Este tipo de energia nos leva à questão tão importante de buscar novas fontes 
de energia alternativa, porque o mundo precisa encontrar fontes energéticas 
para substituir as tradicionais, como petróleo, carvão e usinas hidrelétricas, que 
provocam grande poluição e impactos ambientais. 

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/geografia/biogas.htm 
 
 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/biogas.htm

