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Produção e uso do Biogás na Região Metropolitana de São 
Paulo 

1. INTRODUÇÃO 
 

A problemática acerca da produção energética e da gestão do lixo de 
maneiras sustentáveis aponta para a necessidade atual e futura de encontrar 
formas de relacionar esses dois temas, de forma que, nos próximos anos, haja 
um crescimento relevante no uso de fontes energéticas originadas dos 
resíduos (DAS et al., 2019). Nesse contexto, o biogás é uma das formas mais 
importantes de gerar energia a partir dos lixo, no caso, resíduos orgânicos. 
Existem diversas maneiras de se produzir biogás, diversas escalas e tipos de 
material orgânico para gerar este composto ao redor do mundo em áreas 
urbanas e rurais, credenciando essa fonte energética como potencial para 
tornar a matriz energética do mundo cada vez mais sustentável, principalmente 
pela oportunidade de substituição do gás natural (THIRUSELVI et al., 2021). 

Entretanto, de acordo com Patinvoh e Taherzadeh (2019), 
especialmente em países em desenvolvimento, há uma série de barreiras 
associadas com toda a logística de produtividade do biogás. Segundo os 
autores, estão associadas com falta de políticas públicas, escassez de mão de 
obra especializada, dificuldades na separação dos resíduos orgânicos para o 
reaproveitamento energético, entre outros aspectos. O Brasil se destaca 
perante a outros países no que diz respeito à produção de energias renováveis, 
especialmente pela dominância das práticas de produção do etanol a partir dos 
resíduos excedentes da plantação de cana de açúcar, bem como pela 
prevalência da energia hídrica como maior fonte de eletricidade em território 
nacional, conforme apontam Lima et al. (2020). Os autores citam ainda outros 
tipos de fontes energéticas como biodiesel, energia eólica e solar como fontes 
relevantes para caracterizar a matriz renovável brasileira.  

O biogás no Brasil apresenta grandes potenciais energéticos e bons 
índices na diminuição do volume de resíduos orgânicos. A instalação de 
plantas de biogás são mais recorrentes em áreas rurais do país, entretanto, a 
maior parte do biogás produzido é originário de áreas urbanas a partir dos 
aterros sanitários e estações de tratamento de esgoto (MILANEZ; MAIA; 
GUIMARÃES, 2021). 

Nas áreas urbanas do Brasil, como a Região Metropolitana de São 
Paulo (RMSP), a produção de biogás está muito ligada com aterros sanitários, 
os quais são em grande maioria o método de exclusão final dos resíduos 
sólidos urbanos. Estudos associados com o potencial energético do biogás 
gerado em aterros apontam a capacidade de ofertar energia elétrica para a 
própria estação e até mesmo, para o território urbano mais próximo, com a 
variação de acordo com a dimensão da cidade (ENSINAS, 2003; CAMPOS; 
GALIZA, 2016). No contexto urbano, uma quantidade relevante de biogás 
também pode ser produzida a partir de estações de tratamento de esgoto 
(ETEs). A degradação da matéria orgânica presente nesses rejeitos é 
reaproveitada nas próprias estações e a energia produzida é reaproveitada 
para as atividades das ETEs (BILOTTA; ROSS, 2016; ZANELLA, 2017). 

Entretanto, existem falhas relacionadas com o aproveitamento desse 
recurso nos aterros e nas estações de tratamento de esgoto, no que tange a 
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distribuição para a rede elétrica ou para a produção de biocombustíveis, e, 
portanto, é importante o desenvolvimento de novas tecnologias que otimizem a 
recuperação desse gás (LIMA et al., 2017; BILOTTA; ROSS, 2016). A geração 
de biogás in situ nos aterros sanitários propicia benefícios expressivos, pois os 
gases poluentes como o metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2) 
provenientes da decomposição natural da matéria orgânica são controlados 
nos biodigestores e um poluente causador do efeito estufa, torna-se nesse 
caso matéria-prima para geração de eletricidade e combustível (PIÑAS et al., 
2016). 

O estudo realizado por Dalmo et al. (2019), considerando parâmetros no 
ano de estudo, identificou que nos aterros sanitários que atendem as regiões 
do estado de São Paulo, incluindo a região metropolitana, a produção de 
energia a partir da digestão anaeróbia dos resíduos orgânicos pode chegar a 
até 6,34% da quantidade de energia demandada por residências em todo o 
estado. Apesar disso, a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do 
Estado de São Paulo (SIMASP) ressalta que há maior margem para o 
reaproveitamento dos resíduos orgânicos urbanos, destacando que, se 
totalmente reutilizado, poderia gerar energia suficiente para suprir em 30% a 
demanda de energia elétrica em todo o país (SIMASP, 2020). 

Diante da problemática exposta, a questão de pesquisa do estudo é: 
quais as principais barreiras e soluções para aumentar a produção e uso do 
biogás na Região Metropolitana de São Paulo? Portanto, o objetivo do estudo é 
identificar as principais barreiras e soluções para aumentar a produção e uso 
do biogás na Região Metropolitana de São Paulo. 
 
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Até 2050 é esperado que aproximadamente 9,8 bilhões de pessoas no 
mundo, segundo o World Population Prospects, documento criado pela 
Organização das Nações Unidas (ONU) em 2019 (ONU, 2019a). Ainda de 
acordo com a ONU, por meio do documento denominado World Urbanization 
Prospects, em 2050 aproximadamente 70% da população mundial viverá em 
áreas urbanas (ONU, 2019b). Nesse sentido, a demanda de energia é um 
tópico extremamente importante a ser discutido, posto que seguindo a lógica 
de oferta e demanda, quanto maior for a necessidade do uso de energia por 
parte da civilização humana, serão necessários mais recursos extraídos, 
alguns deles limitados e cuja manipulação causa sérios danos ambientais (Arto 
et al.,2016). 

Nesse cenário, portanto, a qualidade de vida do planeta está 
diretamente ligada com planejamentos urbanos que consigam abranger 
soluções remediadoras para as problemáticas citadas. As autoridades mundiais 
têm a seu favor a ciência que consegue predizer algumas circunstâncias 
futuras e desta forma, têm uma janela de preparação e delineamento de ações 
para evitar esses males, fator que não foi considerado no início do processo de 
urbanização de muitas localidades ao redor do mundo (STIGT; DRIESSEN; 
SPIT, 2015; RUTH; BAKLANOV, 2012). 

A International Energy Agency (IEA) explica que a geração de biogás no 
mundo em 2017 esteve em aproximadamente 6% do potencial de geração, 



3 
 

enquanto a produção do biometano representa 4% desse potencial, 
evidenciando a dificuldade no reaproveitamento dessa fonte (IEA, 2018). 
Ferreira et al. (2018) destacam que no Brasil, há uma grande diversidade de 
possibilidades de geração do biogás. Porém, segundo os autores, é 
fundamental que no país sejam desenvolvidos procedimentos legais e técnicos 
para adequar uma organização básica para a aplicação dessa substância na 
matriz energética.  

De acordo com a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), o potencial de 
687.7 GWh por ano corresponde a energia elétrica consumida por 264.000 
habitantes, equivalente à população de Foz do Iguaçu/PR. Portanto, 
combinado com o potencial de geração de biogás a partir dos resíduos 
gerados por manejo de gado, agroindústria e resíduos urbanos, 12.481.4 
GWh por ano seriam gerados, quantidade suficiente para suprir a demanda 
de 4.793,151 habitantes (Ferreira et al., 2018). 

Os estudos de projeção do potencial de aproveitamento de biogás são 
comuns na literatura, entretanto é relevante observar que alguns autores 
chamam a atenção para a importância de serem realizadas pesquisas mais 
detalhadas para identificar os caminhos, os obstáculos e as soluções dos 
gargalos que tornem essa prática mais viável (BÖßNER et al., 2019; 
NISKANEN; MAGNUSSON, 2020). Nesse contexto, Surendra et al. (2014) 
apontam que um dos principais gargalos para maior disseminação da geração 
do biogás é suprir a necessidade de se criar formas de levar informação e 
pontes de diálogo entre os stakeholders participantes dessa logística. 

 
3. METODOLOGIA 
 

O método de pesquisa do estudo é qualitativo  e quanto ao objetivo, foi 
classificado como exploratório, dividido em duas partes principais, conforme 
apresentado na figura 1.  

Figura 1. Etapas da pesquisa. 
 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 

 
A primeira etapa do presente estudo consistiu em uma revisão 

sistemática da literatura. É essencial que as etapas de extração de dados em 
uma revisão sistemática sejam detalhadas na pesquisa, visto que a 
categorização dos temas pesquisados estruturam o estudo como um todo, 
permitindo a exploração completa do objeto de estudo (TRANFIELD; DENYER; 
SMART, 2003). 

Etapa 1 - Levantamento da literatura 
a respeito das principais barreiras 

apontadas no meio acadêmico para 
maior geração e uso do biogás no 
contexto nacional e internacional.

Etapa 2 - Entrevistas com 
stakeholders, para validar as 

barreiras encontradas no 
levantamento teórico, e apontar 

soluções para aumentar a geração e 
uso do biogás no estado de São 

Paulo.



4 
 

A coleta de dados para a revisão sistemática da literatura foi realizada 
entre os meses de janeiro e fevereiro de 2021. A primeira etapa se deu pela 
busca nas bases de dados Scopus e Web of Science. Em ambas as bases de 
dados, foram utilizadas os conjuntos de palavras-chave “biogás barriers” e 
“biogás challenges worldwide”, uma de cada vez. O critério de busca 
considerou todas as literaturas existentes nas bases de dados que foram 
levantadas a partir dessas strings.  Portanto, foram feitas 4 buscas diferentes, e 
a para cada uma delas foi estabelecido um código de identificação: S0, S1, S2 
e S3. Para cada uma das buscas, foi utilizado um filtro temporal de 10 anos 
(2011-2021). 

Na segunda etapa, foi realizada a leitura dos resumos de cada um dos 
artigos encontrados nas bases de dados, e foram selecionados estudos de 
acordo com a pertinência em relação ao tema desta pesquisa. Ao todo, foram 
aceitos 91 artigos nesta etapa (Tabela 1). Na coleta S3, referente à busca na 
Web of Science com o conjunto de palavras-chave “biogás challenges 
worldwide”, nenhum artigo foi selecionado para a etapa seguinte da revisão 
sistemática.  

Base de 
dados 

 
Código 

de busca 

 
 

Palavras-chave 

 
Quantidade de 

artigos 
encontrados 

Quantidade de 
artigos 

selecionados 
após leitura 

dos resumos 

Scopus S0 “biogás barriers” 303 51 

Scopus S1 “biogás challenges 
worldwide” 

53 16 

Web of 
Science 

S2 “biogás barriers” 287 24 

Web of 
Science 

S3 “biogás challenges 
worldwide” 

42 0 

Total: 91 artigos 
 
Tabela 1. Segunda etapa da coleta de dados para revisão sistemática da 
literatura. 
Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 

 

A partir da terceira etapa, os dados foram exportados para o software 
StArt, criado por pesquisadores do Laboratório de Pesquisa em Engenharia de 
Software da Universidade Federal de São Carlos/SP (UfScar). Após análise 
inicial dos 91 artigos, foram excluídos aqueles que não tinham compatibilidade 
com a revisão sistemática por conta de seu conteúdo, além de serem 
descartados artigos publicados em congresso. No total, nessa fase, foram 
excluídos 30 artigos, restando, portanto, 61 artigos na revisão sistemática 
(Tabela 2). 
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Base de 
dados 

 
Código de 

busca 

 
Palavras-chave 

 
Quantidade de 
artigos aceitos 

na segunda 
etapa 

Quantidade de 
artigos 

selecionados 
para a terceira 

etapa 
Scopus S0 “biogas barriers” 51 35 
Scopus S1 “biogas 

challenges 
worldwide” 

16 7 

Web of 
Science 

S2 “biogas barriers” 24 19 

Total: 61 artigos 
Tabela 2. Terceira etapa da coleta de dados para revisão sistemática da 
literatura: 
Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 
 

Os 61 artigos restantes passaram para a quarta etapa de revisão. Nesta 
fase, os artigos foram lidos por inteiro, e foram extraídos os dados que serão 
apresentados nos resultados. Foram excluídos 34 estudos por conta de 
duplicação ou por falta de compatibilidade com os critérios de inserção na 
revisão sistemática. Para os resultados, portanto, foram selecionados de forma 
definitiva 27 artigos (Tabela 3). 

 

Base de dados Código de 
busca  

Palavras-chave Quantidade de 
artigos aceitos na 

quarta etapa 

Scopus S0 “biogas barriers” 23 

Scopus S1 “biogas challenges 
worldwide” 

1 

Web of Science S2 “biogas barriers” 3 
Total: 27 artigos 

Tabela 3. Quarta etapa da coleta de dados para revisão sistemática da 
literatura: 
Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 
 

A análise da revisão sistemática da literatura foi realizada a partir de 
uma análise temática, que possibilita a comparação de detalhes de um dado 
contexto na pesquisa (ONWUEGBUZIE; LEECH; COLLINS, 2012). A síntese 
dos resultados encontrados constitui em uma descrição dos termos comuns em 
tópicos que organizam as ideias propostas por diferentes autores. 

Na segunda etapa da coleta de dados, foram realizadas entrevistas 
seguindo um roteiro semi-estruturado, o qual é adequado para o objetivo de 
identificar variáveis dentro do contexto do objeto de estudo (MATTOS, 2005). 
Os dados foram coletados a partir de entrevistas com 9 stakeholders da cadeia 
de produção e uso do biogás associados com variáveis técnicas, econômicas e 
ambientais, além de especialistas do meio acadêmico. Todos os especialistas 
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entrevistados são pesquisadores que trabalham em diferentes contextos com o 
biogás. Foi designada a letra “P” separado por numerais de acordo com a 
ordem da data em que as entrevistas foram feitas, ou seja, para a primeira 
entrevistada na coleta de dados empírica foi dado o código P1, para o segundo 
P2, e assim por diante.  

A escolha dos stakeholders citados no quadro 1 foi embasada no estudo 
realizado por Mittal, Ahlgren e Shukla (2018), no qual tanto o apontamento das 
principais barreiras para disseminação do biogás na Índia, quanto para as 
soluções para o aprimoramento desse cenário, foi obtido a partir de 
especialistas de ramos variados relacionados ao biogás. Uma breve descrição 
dos perfis de cada um dos entrevistados está descrito no quadro 1. 
 
Quadro 1: Dados dos especialistas entrevistados na coleta de dados empírica. 
 
Código Descrição Data da 

entrevista: 
 

 

 

P1 

Pesquisadora 1: Engenheira química de formação, é mestre e doutora 
em energia pela Universidade de São Paulo (USP). É docente do 
programa de Pós Graduação em Energia (PPGE) oferecido pela 
Universidade de São Paulo. Possui décadas de experiência atuando 
com linhas de pesquisas aplicadas a diferentes tipos de geração 
energética a partir da biomassa, entre elas, o biogás. (Informações 
retiradas da plataforma Lattes). 

 

 

 

26/03/2021 

 

 

 

P2 

Pesquisador 2: Doutorando em Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
pela Universidade Federal de Itajubá / MG. Mestre em Engenharia de 
Energia pela mesma instituição. É docente em cursos superiores 
oferecidos também pela Universidade Federal de Itajubá. Possui 
experiência em pesquisas relacionadas com a produção de biogás, 
especificamente a otimização das etapas de produção de energia 
oriunda do gás. (Informações retiradas da plataforma Escavador). 

 

 

30/03/2021 

P3 Pesquisador 3: Graduado em Engenharia Ambiental, mestre em 
Bioenergia pelo programa em rede UFPR, UEM, UEL, UEPF, 
UNICENTRO e UNIOESTE desenvolvido na Universidade Estadual 
do Oeste do Paraná (UNIOESTE). Coordenador do Programa 
Cidades Sustentáveis, desenvolvido pela Itaipu Binacional. Possui 
experiência acadêmica em pesquisas voltadas para produção 
energética a partir do biogás e outras diferentes fontes renováveis. 
(Informações retiradas da plataforma Escavador) 

 

31/03/2021 

 

 

 

P4 

Pesquisador 4: É engenheiro ambiental de formação, especialista em 
Gestão Ambiental em Municípios e mestre em Geografia, Meio 
ambiente e Desenvolvimento pela UEL – Londrina. Atua como diretor 
no Centro Internacional de Energias Renováveis (CiBiogás), além de 
experiência em pesquisas associadas às diversas etapas de 
produção e uso do biogás (Informações retiradas da plataforma 
Escavador). 

 

 

 

06/04/2021 

 

 
 

 

P5 

Pesquisador 5: Mestre em Biodiversidade Vegetal e Meio Ambiente 
pelo Instituto de Botânica da Secretaria do Meio Ambiente do 
Governo de São Paulo. Doutor em Energia pela Universidade Federal 
do ABC. Possui experiência como Analista Ambiental em empresa de 
consultoria ambiental, com função direcionada para atender ao 
tratamento de resíduos sólidos urbanos e industriais e 
empreendimentos de valorização ambiental e energética de resíduos 
e aterros sanitários. Atualmente é docente na Universidade Federal 
de São Paulo (UNIFESP) e atua em linha de pesquisa acadêmica 
voltada para biogás, entre outros tópicos (informações retiradas da 
plataforma Escavador). 

 

 
 

 

10/05/2021 
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P6 

Pesquisadora 6: Profissional atuante na Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo (SABESP) como superintendente de 
pesquisa, desenvolvimento, inovação e novos negócios. Faz parte de 
projetos voltados para a recuperação energética de resíduos em 
aterros sanitários e estações de tratamento de esgoto (informações 
fornecidas pela entrevistada na ocasião da entrevista). 

 

 

 

11/05/2021 

 

P7 

Pesquisador 7: Engenheiro civil de formação, é mestre e doutor pela 
Escola Doutoral Chimie de Lyon (França), reconhecido pela 
Universidade Federal de Santa Catarina no programa de pós 
graduação em Engenharia Ambiental. Atualmente é docente na 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Tem experiência em 
pesquisas voltadas para o pré tratamento mecânico e biológico de 
resíduos nas suas diversas aplicações, incluindo a produção de 
biogás a partir desses materiais (informações retiradas da plataforma 
Escavador). 

 

 

13/05/2021 

 

 

 

 

P8 

Pesquisador 8: Graduado em Ciências Biológicas, possui Licenciatura 
em Ciências Físicas e Químicas, Pós-Graduação em Ciências do 
Ambiente - PUC Minas, mestrado em Saneamento, doutorado em 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos (2003) - DESA/UFMG. 
Atualmente é docente na instituição de ensino IFTM Campus Uberaba 
/ MG. É ainda responsável pela Câmara Técnica de Resíduos Sólidos 
e Efluentes do NIEA (Ministério Público de MG e Ministério Público 
Federal) e faz parte do grupo de professores multiplicadores do 
Projeto Biogás: ME-LE Energietecnik GmbH (Alemanha) - STEC/MEC 
- IFTM/IFM. 

 

 

 

18/05/2021 

 

 

 

 

P9 

Pesquisador 9: Formado em engenharia ambiental, é ainda mestre e 
doutor em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos pelo 
Departamento de Energia Sanitária e Ambiental da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG). Atua com pesquisas associadas à 
implementação de projetos de saneamento e gestão integrada de 
resíduos. Possui o cargo de engenheiro de processos no EcoParque 
da Companhia Municipal de Limpeza Urbana da Cidade do Rio de 
Janeiro, sendo responsável técnico de unidades de biometanização e 
aproveitamento energético do biogás, entre outras atribuições 
(informações retiradas da plataforma Escavador). 

 

 

 

 

21/05/2021 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 
 
 O convite aos entrevistados se deu após a análise de seus respectivos 

currículos acadêmicos e profissionais. Foram encaminhados e-mails 
informando os dados relevantes a respeito da pesquisa, bem como a descrição 
do procedimento de entrevista. No total 41 pessoas foram convidadas a 
contribuir com a pesquisa. 6 pessoas declinaram a participação, 26 não 
responderam, e 9 aceitaram o convite. 

As entrevistas tiveram duração máxima de uma hora, e foram realizadas 
entre os dias 29/03/2021 e 21/05/2021 de forma virtual. Os áudios foram 
gravados com o consentimento de cada um dos entrevistados. Os dados 
coletados foram transcritos de forma a tornar evidente o posicionamento dos 
entrevistados, uma vez que o presente estudo busca trazer à luz um contexto 
com uma série de variáveis complexas. As perguntas serão direcionadas para 
a obtenção de respostas opinativas a respeito do tema, e portanto, é essencial 
que a experiência dos stakeholders esteja clara. Essa abordagem permitiu uma 
discussão produtiva em relação aos resultados encontrados na revisão 
sistemática da literatura, fornecendo um resultado que seja robusto e sensato 
para a pesquisa como um todo. Tal método de transcrição é embasado no 
estudo proposto por McLellan, MacQueen e Neidig (2003). 



8 
 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
4.1 Barreiras para o biogás na África 
 

Na África foram identificados 4 artigos, os quais foram publicados entre 
os anos 2015 e 2021. Todos os estudos especificaram os contextos de estudo. 
Em relação às barreiras discutidas, com exceção da pesquisa de Shane, 
Gheewala e Kafwembe (2017) que não especificou barreiras técnicas, todos os 
artigos apresentaram os quatro tipos de entraves considerados na revisão da 
literatura. As informações acerca das principais barreiras observadas estão 
apresentadas na figura 2. 

Figura 2. Principais barreiras identificadas na África. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 
 

Um dos principais pontos em comum entre todos os artigos analisados 
na África  direciona para a conclusão de que o biogás é visto como uma 
alternativa não só para a questão do desmatamento, como também para que 
os moradores tenham mais acesso a energia, no caso, para fins de 
aquecimento. 

A principal barreira econômica identificada, em todos os estudos na 
região do continente africano, foi o alto custo de implantação e manutenção 
das plantas de biogás. Tanto em locais de estudo concentrados em áreas 
rurais, como em Ruanda (MUKESHIMANA et al., 2021) e contextos mistos, 
como na África Sub-Saariana (RUPF et al., 2015) os autores afirmaram que 
são barreiras econômicas a falta de subsídios para a criação de projetos de 
produção do biogás. Para Nethengwe, Uhunamure e Tinarwo (2018) a 
competição com as fontes eólica e solar, já melhor estabelecidas na África do 
Sul, travam a comercialização do biogás. Já na Zâmbia, foi listada como 
entrave financeiro a falta de recursos para a separação do resíduo orgânico 
municipal da cidade de Kitwe (SHANE; GHEEWALA; KAFWEMBE, 2017). 
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Quanto aos obstáculos técnicos, ficaram evidentes em todas as 
pesquisas que citaram esses entraves a falta de conhecimento técnico dos 
atores envolvidos nos projetos. Foi comentada a baixa qualidade de 
biodigestores, que prejudicam todo o processo geracional do gás na África 
Subsaariana por serem compostos em sua maioria de materiais de alvenaria, 
levando a rachaduras e outros danos estruturais do equipamento (RUPF et al., 
2015). Em Ruanda, os autores afirmaram que os substratos são de má 
qualidade, além de não passarem por processos de tratamento antes de serem 
inseridos nos equipamentos (MUKESHIMANA et al., 2021). Na África do Sul, o 
grande entrave técnico observado foi a falta de áreas próprias para a instalação 
das plantas, seja por serem em locais inadequados para a operação, seja por 
serem terrenos de pequenas dimensões (NETHENGWE; UHUNAMURE; 
TINARWO, 2018).  

Na África, foram muito relevantes as barreiras sociais como 
impedimento para maior produção e uso do biogás, especificamente na África 
Sub-Saariana (RUPF et al., 2015), África do Sul (NETHENGWE; 
UHUNAMURE; TINARWO, 2018) e Ruanda (MUKESHIMANA et al., 2021). De 
acordo com os autores destes estudos, mesmo abordando regiões rurais e 
urbanas, os projetos de produção de biogás nessas localidades são 
domésticos, tornando necessária a participação direta da população na 
manutenção dos biodigestores. Nesse sentido, os empecilhos se dão pela falta 
de interesse dos moradores em assumir a responsabilidade sobre os 
processos, atrelada à preferência local no uso da lenha para produzir energia, 
por conta da disponibilidade mais acessível desta matéria prima.  Em Kitwe, 
Zâmbia, conforme destacado por Shane, Gheewala e Kafwembe (2017), o 
biogás oriundo de resíduos urbanos enfrenta a dificuldade associada com os 
baixos índices de coleta de lixo comum, que é oferecida a somente 40% da 
população de Kitwe.  

A barreira política mais relevante na África foi a falta de políticas 
públicas básicas, tanto de estruturação do fomento ao biogás, quanto de apoio 
financeiro aos projetos (SHANE; GHEEWALA; KAFWEMBE, 2017; RUPF et al., 
2015; NETHENGWE; UHUNAMURE; TINARWO, 2018;  MUKESHIMANA et al., 
2021). Para os países da África Subsaariana Rufp et al. (2015) destacam que 
há uma relevante falta de consenso entre os gestores públicos a respeito da 
estruturação de projetos de produção de biogás residencial. Nesse contexto, 
Mukeshimana et al. (2021) afirmam que a decadência no planejamento de 
normativas está atrelado com a pouca cooperação e coordenação institucional 
dos agentes públicos. 
 
4.2 Barreiras para o biogás na Ásia 
 

Na Ásia, foram encontrados 10 artigos, os quais foram publicados entre 
os anos de 2011 a 2020. O principal contexto de pesquisa foi rural. O tipo de 
barreira mais citada foi a técnica, discutida em todos os artigos analisados 
nesta região. Em contrapartida, o obstáculo menos discutido foi social. A 
compilação das pesquisas está presente na figura 3.  
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Figura 3. Principais barreiras identificadas na Ásia. 
 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 

 
Em áreas rurais asiáticas, a principal barreira econômica citada foi a 

falta de subsídios do governo para a criação de projetos em Paquistão, 
Bangladesh, Indonésia e China, respectivamente. (AMIR et al., 2020; HASAN 
et al., 2020; BÖßNER et al., 2020; HUANYUN et al., 2013).  Além disso, foram 
mencionadas ainda a competição com fontes melhor estabelecidas que são 
ofertadas para regiões rurais (HASAN et al., 2020; BÖßNER et al., 2020) e a 
falta de renda que impede a população de adquirir biodigestores caseiros 
(AMIR et al., 2020; HUANYUN et al., 2013). Os estudos de Bekchanov et al. 
(2019), no Sri Lanka, e de  Jiang, Sommer e Christensen (2011), na China 
consideraram tanto áreas rurais quanto urbanas, e ambos identificaram alto 
custos de implantação e manutenção como sendo os principais entraves 
econômicos. Já Wang et al. (2011) descrevem custos de distribuição do gás 
como empecilho. Nas áreas urbanas, Breitenmoser et al. (2019) indicam que a 
falta de renda para a utilização de biodigestores na Índia são a principal 
barreira econômica. A pesquisa de Schmidt e Dabur (2014) não especifica o 
contexto de estudo, citando a dificuldade de abertura de mercado para 
comercialização do gás e falta de investidores interessados como barreiras 
econômicas também na Índia. 

A respeito de barreiras técnicas, no Paquistão (AMIR et al., 2020), 
Bangladesh (HASAN et al., 2020) e China (HUANYUN et al., 2013), as áreas 
rurais enfrentam a falta de substrato de qualidade para produzir o biogás. As 
pesquisas de Amir et al. (2020) e Hasan et al. (2020) detectaram ainda a falta 
de espaço adequado para alocar as plantas de biogás, ainda associado à 
regiões rurais. O maior obstáculo técnico na Ásia encontrado nesta análise de 
dados, que contemplou todos os contextos de pesquisa, foi a má qualidade de 
biodigestores. Suas estruturas são simples, tornando-os inadequados para 
receberem a quantidade e os diferentes tipos de substratos (BÖßNER et al. 
2019; HUANYUN et al., 2013; BREITENMOSER et al., 2019; BEKCHANOV et 
al., 2019; WANG et al., 2011; JIANG; SOMMER; CHRISTENSEN, 2011). 
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As maiores dificuldades, no que tangem barreiras sociais, foram a falta 
de conhecimento da população a respeito do processo de produção do biogás 
e também a falta de interesse em fazer parte dos projetos, que foi 
desencadeado pela premissa de que os próprios moradores precisariam 
adquirir seus biodigestores e se responsabilizarem pela produção. Este 
aspecto foi notado tanto em áreas urbanas quanto rurais na Ásia. (AMIR et al., 
2020; BEKCHANOV et al., 2019; HASAN et al., 2020; SCHMIDT; DABUR, 
2014; FEIZ et al., 2019). 

A grande maioria das pesquisas observadas ressalta que os países 
estudados não contam com políticas públicas de incentivo ao biogás, sendo 
esta a principal barreira política em todos os contextos de pesquisa (HASAN et 
al., 2020; BEKCHANOV et al., 2019; SCHMIDT; DABUR, 2014; WANG et al., 
2011; JIANG; SOMMER; CHRISTENSEN, 2011; FEIZ et al., 2019). Na China, 
Jiang, Sommer e Christensen (2011) e Feiz et al. (2019) indicam impasses com 
normativas de fomento ao biogás, deixando evidente que em oito anos de 
discussão não houveram grandes avanços. 

Os casos de Bangladesh (Hasan et al., 2020) e Indonésia (Bößner et 
al., 2019) frisam ainda o obstáculo associado com as agendas políticas dos 
países. Segundo os autores de ambos os estudos, não é uma pauta nas 
discussões entre as autoridades competentes a priorização em incluir de forma 
mais relevante a biomassa nas respectivas matrizes energéticas, situação que 
é explicada pelo nível de desenvolvimento de ambas as nações, que preza 
ainda pelo foco em normativas que visam aumentar a oferta de serviços muito 
básicos para suas populações, buscando aperfeiçoar a oferta energética que já 
possuem.  

 
4.3 Barreiras para biogás na Europa 
 

Foram analisados 13 estudos na Europa. A maior parte das pesquisas 
nesta região não especificaram o contexto da área de estudo. A barreira mais 
comentada nos artigos foi a política, presente em 11 das 13 pesquisas. A 
barreira com menor prevalência foi a social, observada em 8 dos 13 artigos. 
Detalhes a respeito desses estudos estão descritos na figura 4.  
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Figura 4. Principais barreiras identificadas na Europa. 
 

 
    Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 
 

No que diz respeito a barreiras econômicas, a competição da energia 
oriunda do biogás com outras fontes mais utilizadas foi o entrave mais citado 
em estudos que não deram especificidade de área urbana ou rural (Nevzorova, 
2020; Dahlgren, Kanda & Anderber, 2019; Capodaglio, Gallegari & Lopez, 
2016; Pazera et al., 2015; Cvetković et al., 2014). Nas áreas rurais da Europa, 
o estudo de Pilloni, Hamed e Joyce (2020) foi aplicado à possibilidade de 
produção de biogás em aldeias beduínas em Israel, que vivem sua dinâmica de 
atividades sendo basicamente rural. Para esta localidade, os autores 
apontaram como barreiras econômicas a falta de incentivos governamentais 
para o fomento de uma planta de biogás. Já na Romênia, Mateescu e Dima 
(2020) ressaltam que o país vive predominantemente da atividade agrícola e 
possui disponibilidade relevante de substratos para produzir biogás em grande 
quantidade. Entretanto, os autores destacam que para o país os custos de 
instalação das plantas de biogás são altos, além dos recursos públicos 
limitados e voltados para outros fins de produção energética e gestão dos 
resíduos.  

Em áreas urbanas na Europa, a pesquisa de Fenton e Kanda (2017), 
identificou que, para o aumento da produção de biogás a partir de resíduos 
orgânicos na cidade suíça de Basel e em Odense, na Dinamarca, existem 
barreiras econômicas associadas com a competição em relação ao gás natural, 
que tem preço nas regiões, conflitando com os altos valores de produtividade 
energética do biogás para ambos os municípios. Na cidade de Tampere, na 
Finlândia, Särkilahti et al. (2017) explicam que os obstáculos estão 
direcionados para a dificuldade dos gestores políticos em dividir os recursos 
públicos entre a manutenção da gestão de resíduos comum, que é concentrada 
em aterros sanitários, e entre a fomentação de uma nova estrutura de 
reaproveitamento energético com a implementação de unidades de produção 
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descentralizada de biogás a partir desses dejetos. Considerando ambos os 
contextos de estudo, Roose et al. (2012) avaliam que a Estônia enfrenta 
dificuldades financeiras para produzir biogás visto que, em áreas rurais não 
estão disponíveis incentivos financeiros públicos para produtores agrícolas, 
além do fato de que nas áreas urbanas o biogás gerado seria direcionado para 
ser combustível veicular, esbarrando nos altos valores de purificação para o 
biometano. 

  No que tangem barreiras técnicas, na Europa diversos desses 
empecilhos foram citados em diferentes tipos de contexto de pesquisa, como 
por exemplo a falta de especialistas para a criação e operação dos projetos, 
fator observado por autores tanto em áreas urbanas, rurais e aquelas não 
especificadas (MATEESCU; DIMA, 2020; NEVZOROVA, 2020; CVETKOVIĆ et 
al., 2014; ROOSE et al., 2012). 

Para a produção e uso do biogás no município finlandês de Tampere, 
entraves técnicos foram apontados na separação dos resíduos urbanos que 
são destinados a aterros, bem como para o tratamento dos efluentes de 
esgoto, além do obstáculo associado com a distribuição do biogás nas redes 
de gás existentes na cidade, que por serem distantes dos centros de consumo, 
acarretariam em certa perda do biogás produzido (SÄRKILAHTI et al., 2017). 

Em relação a barreiras sociais, segundo Muradin e Foltynowicz (2014), 
na Polônia a geração de biogás em áreas rurais sofre resistência da população 
por fatores como cheiro e riscos epidemiológicos relacionados com alguns 
gases produzidos no processo. Os stakeholders envolvidos no setor de bebida 
e alimentos abordados por Pazera et al. (2015) na Áustria, República Tcheca, 
França, Alemanha e Polônia demonstraram não ter conhecimento sobre o 
biogás, levando à falta de interesse em se engajarem como grandes geradores 
de resíduos em projetos de reaproveitamento energético do dejeto orgânico 
produzido em suas indústrias.  

No caso de proprietários de carros, quando perguntados sobre a 
possibilidade de se utilizar combustível composto pelo biogás, Fenton e Kanda 
(2017) afirmam que houve desconfiança e desinformações sobre a qualidade 
do produto em Basel e Odense, na Suíça, evidenciando a desaprovação 
popular dos projetos.  Moradores de ambientes rurais romenos apresentaram 
resistência a projetos em suas residências também por preferência a outras 
fontes, que são melhor estabelecidas, e aqueles que tinham interesse nos 
projetos citaram processos burocráticos como empecilho para a criação de 
suas plantas de geração (MATEESCU; DIMA, 2020). 

Em relação a entraves políticos, a maior parte dos estudos no 
continente mencionaram metas impostas pela União Europeia para tornar as 
matrizes energéticas dos países europeus mais ambientalmente amigáveis nos 
próximos anos como um estímulo para dar espaço ao biogás (MATEESCU; 
DIMA, 2020; SÄRKILAHTI et al., 2017; PAZERA et al., 2015; CVETKOVIĆ et 
al., 2014; MURADIN; FOLTYNOWICZ, 2014; ROOSE et al., 2012 ), além do 
ímpeto em aproveitar uma grande capacidade geracional que não é explorada 
em sua totalidade, como no caso da Rússia, por exemplo (NEVZOROVA, 
2020). Além disso, diversos autores registraram falta de políticas públicas 
básicas de incentivo à produção e uso do biogás em contextos diferentes como 
o principal obstáculo, evidenciando que em determinadas localidades, ainda 
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que a Europa busque cumprir as agendas mundiais em relação a energia e 
meio-ambiente incluindo o biogás como instrumento de inovação, em alguns 
casos essa realidade segue distante  (FENTON; KANDA, 2017; MURADIN; 
FOLTYNOWICZ, 2014; ROOSE et al., 2012). 

 
4.4 Resultados das entrevistas 

Em relação a barreiras econômicas, os entrevistados P2, P3 e P5 
destacaram que a competição com outras fontes melhor estabelecidas na 
matriz energética paulista e nacional, sejam elas renováveis ou não renováveis, 
é o grande empecilho para o biogás na região metropolitana de São Paulo, 
dado principalmente a falta de estruturação da comercialização do gás na 
região, fato que afasta o interesse de investidores. O fator da competitividade 
do biogás com outras fontes energéticas foi observado também em áreas 
urbanas e rurais na África do Sul (NETHENGWE; UHUNAMURE; TINARWO, 
2018) onde as fontes eólica e solar possuem estruturação de fomento, e na 
Suíça e Dinamarca, nas metrópoles de Basel e Odense (FENTON; KANDA, 
2017) uma vez que o gás natural supre as necessidades energéticas locais 
com valor menor do que o biogás. 

O entrevistado P4 defende unidades Tratamento Mecânico-Biológico 
(TMB) para o tratamento de resíduos orgânicos nas áreas urbanas da RMSP, 
nas quais os dejetos seriam separados entre os passíveis de reaproveitamento 
e os rejeitos, otimizando o reuso dos resíduos orgânicos e evitando que sejam 
depositados em aterros sanitários, mas salienta que a instalação dessas 
estações também dependem de verbas de alto valor financeiro. Um aspecto 
similar foi apontado por Shane, Gheewala e Kafwembe (2017) em Kitwe, na 
Zâmbia. Essa barreira também foi notado por Särkilahti et al. (2017), na 
Finlândia. Os autores afirmaram haver entraves econômicos na liberação de 
recursos para criar centrais descentralizadas de reaproveitamento energético 
dos resíduos orgânicos produzidos na área urbana de Tampere.  

Para a entrevistada P1, a principal barreira econômica é o custo para 
aperfeiçoar a produção do biogás em aterros sanitários da Região 
Metropolitana de São Paulo, além dos gastos com a purificação do biogás. Já 
de acordo com o entrevistado P5, o atual cenário para reaproveitar o biogás, 
com tecnologias de purificação ainda emergentes, além das dificuldades 
estruturais de distribuição são os fatores que oneram o valor do gás. A 
entrevistada P6 enxerga entraves na comercialização do biometano produzido 
pelas estações de tratamento de esgoto, ainda que haja o interesse na criação 
de um mercado para o biogás produzido na Companhia de Saneamento de 
São Paulo - SABESP. O entrevistado P9 entende que faltam subsídios públicos 
para custear os equipamentos de produção e limpeza do gás, sendo este, em 
sua visão, o grande obstáculo financeiro. Em relação aos custos de purificação 
do biogás, Roose et al. (2012) destacam que este mesmo obstáculo está 
presente nas áreas urbanas da Estônia, país que, até a data de publicação do 
estudo, não havia conseguido encontrar um nicho comercial para o biometano. 
Na Índia, a instabilidade a respeito da produção do biogás e dos procedimentos 
de limpeza do gás também afastam investidores (SCHMIDT; DABUR, 2014). 

Os entrevistados P7 e P8 entendem que as barreiras econômicas não 
são de grande relevância para impedir a produção do biogás. O argumento dos 
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especialistas é de que as possibilidades de viabilizar projetos são bem 
conhecidas, relacionando as dificuldades de custeio à disposição dos atores 
envolvidos em estudar melhor as oportunidades. 

Para os entrevistados P1, P3, P5 e P7 a perda do biogás é um grande 
entrave técnico, principalmente em aterros sanitários. Estes especialistas 
associaram esta barreira ao fato de que aterros sanitários e estações de 
tratamento de esgoto não foram concebidos para captar biogás. Principalmente 
de acordo com o entrevistado P5, para captar o biogás são feitas adaptações 
às estruturas destes locais, com equipamentos subterrâneos e sobre o solo. 
Em estações de tratamento de esgoto, a entrevistada P1 afirmou não haver 
ainda um tratamento adequado do lodo, que é direcionado para a produção do 
biogás possuindo compostos químicos nocivos e que impedem o gás de 
melhor qualidade. Nenhum dos estudos analisados na revisão sistemática da 
literatura apontaram para a perda de gás de forma aprofundada em aterros 
sanitários ou estações de tratamento de esgoto. 

Para os especialistas P2, P3 e P9 são barreiras técnicas a falta de 
biodigestores de boa qualidade produzidos em território nacional, sendo 
necessária a importação de maquinário para produzir o biogás. Aspectos 
parecidos foram citados na Ásia, uma vez que os equipamentos disponíveis 
neste continente são basicamente rudimentares (BÖßNER et al. 2019; 
HUANYUN et al., 2013; BREITENMOSER et al., 2019; BEKCHANOV et al., 
2019; WANG et al., 2011; JIANG; SOMMER; CHRISTENSEN, 2011) e também 
na África Sub-Saariana (RUPF et al., 2015). 

No que diz respeito a falta de especialistas, os entrevistados P8 e P9 
entendem que são barreiras técnicas relevantes para a RMSP o pouco 
conhecimento técnico dos responsáveis pelos projetos de produção de biogás, 
mas destacam que aos poucos esta demanda está sendo suprida. Este fator foi 
observado em diferentes contextos na Europa (MATEESCU; DIMA, 2020; 
NEVZOROVA, 2020; CVETKOVIĆ et al., 2014; ROOSE et al., 2012), que 
englobaram produção de biogás de diversas fontes diferentes, não só 
específicas para aterros e estações de tratamento de esgoto.   

As barreiras sociais, para a maioria dos entrevistados, não são 
entraves relevantes para a produção e uso do biogás na região metropolitana 
de São Paulo. Apenas o especialista P4 pontuou aspectos nesse sentido, 
afirmando que a sociedade tem resistência a aceitar a criação de usinas TMB 
por questões associadas ao cheiro dos dejetos, por exemplo. Além disso, 
mencionou que há o desprezo pela responsabilidade de separação dos 
resíduos, especialmente quando se tratam de grandes geradores. Fatores 
similares foram citados nos estudos de Muradin e Foltynowicz (2014) e Pazera 
et al. (2015), na Europa. Em áreas rurais da Polônia, a população local é 
contrária a produção do biogás também por conta dos odores gerados 
(MURADIN; FOLTYNOWICZ, 2014). Em relação a passividade dos grandes 
geradores, fatores similares foram observados ao entrevistar representantes do 
setor de bebida e alimentos de alguns países europeus (PAZERA et al., 2015). 

As barreiras sociais foram muito relevantes em países africanos e 
asiáticos em sentidos diferentes dos entraves observados pelos entrevistados 
nesta pesquisa, uma vez que os estudos analisados na África e na Ásia 
apresentaram a tendência de o biogás ser produzido em casas, tornando 
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essencial a participação da população na manutenção dos biodigestores, 
levando à más práticas de produção por fatores diversos (RUFP et al., 2015; 
NETHENGWE; UHUNAMURE; TINARWO, 2018; MUKESHIMANA et al., 2021; 
AMIR et al., 2020; BEKCHANOV et al., 2019; HASAN et al., 2020; SCHMIDT; 
DABUR, 2014; FEIZ et al., 2019). 

Houve um consenso entre todos os entrevistados no que diz respeito a 
barreiras políticas. Para os especialistas, o principal obstáculo neste sentido é 
a falta de normatizações em diferentes níveis para estruturar um nicho 
comercial e energético para o biogás no Brasil, sendo este fator o mais 
relevante e mais influente sobre todas as outras barreiras pontuadas. Este 
aspecto foi o mais sobressalente em todos os estudos analisados na revisão 
sistemática da literatura, em todos os contextos na África, Ásia e Europa. 

 Para a especialista P1, o comportamento dos agentes públicos 
responsáveis pela gestão de resíduo e energia não contempla o 
aprimoramento das práticas de produção de biogás em aterros e estações de 
tratamento de esgoto na região metropolitana de São Paulo, ao passo em que 
também não priorizam a busca por outras formas de gerar o gás, como em 
unidades de produção descentralizada, por exemplo. O entrevistado P5 
destaca que alguns impasses em relação às tecnologias de produção do 
biogás na RMSP estão relacionadas com a agenda política, visto que a etapa 
de aquisição de maquinários e de aperfeiçoamento das etapas de produção e 
posterior uso depende de incentivos públicos, principalmente porque nesta 
região o biogás é oriundo de atividades administradas pela gestão pública. Este 
fator também foi citado pelos entrevistados P3, P8 e P9.  

O especialista P4 destaca que o biogás está diretamente ligado à 
gestão de resíduos. Nesse sentido, afirma que as políticas públicas de 
gerenciamento do lixo são falhas na RMSP e em todo o território nacional de 
forma geral, visto que, ainda que hajam normativas importantes como a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, a maior parte das regulamentações são 
punitivas ao passo em que carecem de fiscalização, tornando-se nulas. Além 
disso, pontua que toda a logística de destinação final dos resíduos é voltada 
para o aterramento, ressaltando que esse processo é nocivo ambientalmente e 
prejudicial financeiramente, observando consequências a longo prazo, 
desperdiçando as possibilidades de tornar os passivos ambientais causados 
por esses dejetos em ativos econômicos e energéticos.  

Os dados das principais barreiras apontadas pelos especialistas a 
respeito da produção e uso do biogás na RMSP estão compilados na tabela 4 
abaixo. A maior variedade de barreiras apontadas pelos entrevistados foram 
econômicas. Somente o especialista P4 citou aspectos sociais como um 
empecilho. 
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Barreiras 

econômicas 
 

 
Barreiras técnicas 

 
Barreiras sociais 

 
Barreiras políticas 

Competição com 
fontes melhor 
estabelecidas (P2, 
P3 e P5) 

Alta perda de 
biogás em aterros 
sanitários e 
estações de 
tratamento de 
esgoto (P1, P3, P5, 
P7). 

Possível resistência da 
população local a 
respeito da instalação 
de usinas TMB, por 
questões relacionadas a 
odores e falta de 
conscientização de 
grandes geradores a 
respeito da separação 
dos resíduos. 

Falta de 
normatizações de 
forma geral para 
estruturar um nicho 
energético e 
comercial para o 
biogás (P1, P2, P3, 
P4, P5, P6, P7, P8 e 
P9). 
 

Custos de 
construção e 
operação de 
unidades de 
tratamento mecânico 
biológico (TMB) de 
resíduos orgânicos 
(P4) 
Custos de 
aperfeiçoamento da 
produção de biogás 
em aterros e 
estações de 
tratamento de esgoto 
(P1) 

Estrutura de 
captação de gás 
em aterros 
constantemente 
danificados por 
substâncias que 
compõem o biogás 
(P3, P6) 
Falta de tratamento 
adequado do lodo 
em estações de 
tratamento de 
esgoto (P1). 

 
Comportamento dos 
agentes públicos que 
não prioriza o 
reaproveitamento 
energético dos 
resíduos orgânicos 
(P1). 
 
Ao não contemplar o 
biogás na agenda 
pública, a chegada de 
novas tecnologias 
para aumentar a 
produção e uso do 
biogás ficam 
obsoletas, visto que a 
produção do gás na 
RMSP se dá, 
principalmente, a 
partir de atividades 
cuja responsabilidade 
é do poder público 
(P5, P3, P8 e P9). 

 
Custos com a 
purificação do 
biogás, convertendo-
o em biometano, e 
custos de 
distribuição do gás 
(P1, P9) 
 

 
Falta de 
biodigestores de 
qualidade 
produzidos e/ou 
utilizados no Brasil 
(P2, P3 e P9) 

Não existência de 
mercado para 
comercialização de 
biometano na RMSP 
(P6). 
Tabela 4. Principais barreiras identificadas por especialistas na RMSP. 
Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 

 
Levando em consideração as contribuições dos especialistas, um 

fluxograma foi elaborado para ilustrar os sentidos de influência de 
determinadas barreiras sobre outras. A barreira política foi destacada como 
sendo a dominante perante todos os outros entraves em relação a produção e 
uso do biogás na região metropolitana de São Paulo. As barreiras econômicas 
são influenciadas diretamente por fatores políticos, ao passo em que 
influenciam também as barreiras técnicas e sociais (figura 5). 
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Figura 5. Influência entre as barreiras identificadas. 
 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 

4.5 Proposta de soluções  
 

Todos os entrevistados concordaram que a principal solução para se 
produzir e utilizar mais biogás na região metropolitana de São Paulo é política, 
sendo essa a estruturação de um plano de uso para esta fonte partindo do 
poder público que busque aprimorar a produção das fontes disponíveis 
atualmente, ao passo em que busque a ocupação de diferentes nichos de 
produção e uso para a região. Os especialistas destacaram que a agenda 
pública é o aspecto de maior relevância e influência a respeito da logística do 
biogás na RMSP, visto que as decisões políticas direcionam e orientam a 
dinâmica das cidades. Estes aspectos também foram apontados na Ásia, em 
Bangladesh (Hasan et al., 2020), Indonésia (Bößner et al., 2020) e China 
(Jiang, Sommer & Christensen, 2011).  

O especialista P4 recomenda que as políticas públicas contemplem 
diversos benefícios principalmente a grandes geradores pela produção de 
biogás produzido. Para o entrevistado, também é essencial investir em outros 
nichos para a geração e o uso do biogás na região metropolitana de São Paulo 
de forma descentralizada, insistindo nas unidades de tratamento mecânico-
biológico de resíduos orgânicos espalhadas pelos municípios, e na captação 
técnica levando em consideração a complexidade endêmica dos projetos. Esta 
sugestão converge com a recomendação do entrevistado P7, que destacou o 
fato de o biogás permitir repensar toda a forma de gerir os resíduos, pontuando 
que aterros sanitários, principalmente, geram grandes gargalos para serem 
administrados a longo prazo, sejam financeiros, técnicos e ambientais. 

Os entrevistados P1 e P8 destacaram que para superar obstáculos 
técnicos de produção, é importante se mapear a estrutura dos resíduos que 
chegam aos aterros e estações de tratamento de esgoto, no sentido de 
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compreender os diferentes tipos de substratos e como melhor utiliza-los. A 
mesma sugestão foi feita por Capodaglio, Gallegari e Lopez (2016) e Roose et 
al. (2012), na Europa. Além disso, a especialista P1 sugeriu que os aterros 
sanitários possuam em suas atas de licenciamento ambiental cláusulas que 
imponham que as construções contenham desde sua concepção a estrutura de 
captação do biogás. 

O entrevistado P5 também partilha deste ponto de vista, afirmando que 
os projetos de engenharia em aterros e em estações de tratamento de esgoto 
devem levar em consideração desde a concepção as estruturas de captação 
do gás. Nesse sentido, cabe destacar a solução proposta pela entrevistada P6, 
considerada como política, que ressaltou os entraves associados com os 
órgãos ambientais em relação ao controle dos procedimentos realizados no 
tratamento do lixo e no reaproveitamento energético desses dejetos, e sugeriu 
a presença de especialistas a respeito dos processos de produção do biogás 
dentro destes órgãos como recurso para que esta fonte seja melhor 
aproveitada na região metropolitana de São Paulo. Nenhum estudo na revisão 
sistemática da literatura apresentou sugestões similares a estas, dados os 
diferentes contextos de  estudo que não especificaram biogás de aterros e 
estações de tratamento de esgoto. 

Para o especialista P2, em relação às barreiras econômicas, é 
importante criar incentivos similares aos créditos de carbono voltado para a 
captação do metano. Além disso, entende que seria interessante criar leilões 
de energia específicos para o biogás, evitando a competição mercantil direta 
com outras fontes. O entrevistado propõe ainda a elaboração de consórcios de 
geração de energia a partir do biogás entre as cidades que fazem parte da 
região metropolitana de São Paulo, dada a relativa proximidade entre os 
municípios e a distribuição de serviços que são oferecidos entre essas cidades. 
Neste contexto, o entrevistado P9 indicou que parcerias público-privadas são 
de grande valia para inserir o biogás na matriz energética da RMSP. Para o 
especialista, é interessante criar laços de cooperação entre diferentes setores, 
tanto para a disponibilização de maquinários de tecnologia mais avançada, 
quanto para as diferentes formas de distribuição do biogás, seja para a 
utilização somente de suas propriedades enquanto gás, seja para produzir 
energia térmica ou elétrica.  As parcerias público-privadas também foram 
observadas em recomendações de estudos analisados na Europa (Nevzorova, 
2020; Mateescu & Dima, 2020), em Ruanda, na África (Mukeshimana et al., 
2021) e no Sri Lanka, na Ásia (Bekchanov et al., 2019). 

O entrevistado P3 afirmou que, antes de se pensar em soluções mais 
específicas para as barreiras apresentadas, é essencial que mais pesquisas 
aplicadas nesta temática sejam realizadas. A mesma recomendação foi feita 
por Nethengwe, Uhunamure e Tinarwo (2018) na África do Sul. 

As principais soluções propostas pelos especialistas entrevistados na 
coleta de dados empírica estão apresentados na Tabela 5. Assim como 
observado em relação às barreiras, as soluções para os fatores econômicos 
foram mais variadas, ao passo em que, para aspectos sociais, apenas uma 
solução foi apontada. 
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Soluções para 
aspectos 

econômicos 

Soluções para 
aspectos técnicos 

Soluções para 
aspectos sociais 

Soluções para 
aspectos políticos 

Criação de 
consórcios entre as 
cidades da RMSP 
para geração de 
energia oriunda do 
biogás (P2). 

Mapeamento dos 
resíduos orgânicos 
que chegam aos 
aterros sanitários, 
visando 
compreender a 
estrutura dos 
substratos 
disponíveis para 
produzir o biogás 
(P1 e P8). 

Aplicação do 
biogás de forma a 
ser atrativo para a 
população, como o 
uso do biometano 
veículos do 
transporte público, 
por exemplo (P4). 

Estruturação de um 
plano de fomento à 
produção e uso do 
biogás que tenha por 
objetivo aperfeiçoar a 
produção atual, e que 
em paralelo atue no 
mapeamento de 
diferentes 
oportunidades de se 
produzir e utilizar o 
biogás na RMSP (P1, 
P2, P3, P4, P5, P6, P7. 
P8 e P9). 

Leilões de energia 
específicos para 
comercializar o 
biogás (P2). 

Registrar nas atas 
de licenciamento 
ambiental dos 
aterros as 
estruturas de 
captação do gás 
desde sua 
concepção, 
evitando a 
necessidade de 
adaptações (P1 e 
P5). 
 

 
Criação de políticas 
públicas de incentivos 
aos grandes geradores 
de resíduos orgânicos, 
no sentido de premiar 
de alguma forma a 
produção do biogás 
(P4). 

Criação de um 
mercado de créditos 
de metano, similar ao 
feito com créditos de 
carbono (P2). 

 
Investir na construção 
de unidades de 
tratamento mecânico 
biológico (TMB) 
espalhadas pelas 
cidades. Ainda que 
hajam custos, são mais 
rentáveis e sustentáveis 
a longo prazo do que o 
aterramento (P4 e P8). 
 

Investir em parcerias 
público privadas em 
relação a diferentes 
aspectos da cadeia 
energética do biogás 
na RMSP (P9). 

 
Tabela 5. Principais soluções apontadas por especialistas para a RMSP. 
Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O biogás é uma fonte relativamente emergente no Brasil, de forma 
geral. Em determinadas localidades do território nacional, é inexplorada. Em 
outras regiões, é instrumento de geração energética na prática para variados 
setores. Diversas pesquisas científicas atestaram o potencial de produção e 
uso do biogás pelo país. Entretanto, permanecem até a atual data, as 
dificuldades de incluir essa fonte nas matrizes energéticas locais, dados 
justamente a entraves que, diante da disparidade de informações comentada, 
podem ser considerados de uma forma geral como desconhecidos.  

Na Europa, foi constatado que o biogás faz parte do planejamento dos 
países, principalmente países membros da União Europeia, em relação aos 
objetivos impostos para a transformação das matrizes energéticas no 
continente, tornando-as mais sustentáveis e compostas por fontes renováveis. 
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Nesse contexto, os autores tiveram como premissa este fator. Foram 
apontadas barreiras relacionadas com a competição com outras fontes de 
energia melhor estabelecidas, custos para a conversão do biogás para o 
biometano, falta do interesse de grandes geradores em produzir biogás, entre 
outros aspectos. O ponto em comum na revisão sistemática foram barreiras 
políticas. Nos três continentes, em todos os países estudados, foi citada a falta 
de políticas públicas relacionadas à produção do biogás como sendo o principal 
empecilho. 

Em relação à região metropolitana de São Paulo, os especialistas 
entrevistados mencionaram diferentes tipos de barreiras. Foi registrado que, na 
RMSP, as principais fontes de geração do biogás são aterros sanitários e 
estações de tratamento de esgoto, e a utilização do gás é feita nas próprias 
instalações. 

Nesse sentido, foi notória a dificuldade técnica de perda do gás nos 
aterros e nas ETE’s, a qual, segundo os entrevistados, é consequência das 
adaptações dessas construções para captar o gás, que não são tão eficientes 
como seriam se desde a concepção fossem planejadas as estruturas com todo 
o suporte necessário para captura do gás, além da falta de biodigestores de 
qualidade utilizados e produzidos no Brasil. Esses fatores são altamente 
influenciados por aspectos financeiros, relacionados à falta de subsídios 
públicos para promover melhor aproveitamento do biogás. 

Tais aspectos permitiram observar que o principal obstáculo para o 
aumento da produção e uso do biogás na Região Metropolitana de São Paulo é 
a falta de uma logística adequada de fomento, causada pelo desarranjo entre 
as esferas política, técnica, social e econômica. De maneiras diferentes, estes 
quatro pontos se interrelacionam e se influenciam, direta ou indiretamente. 
Cabe pontuar, ainda, que a falta de um plano por parte da agenda política 
associado ao biogás na RMSP, interfere na condição de todos os outros tipos 
de barreiras mencionadas.   

Cabe ressaltar que a presente pesquisa apresenta limitações 
associadas ao melhor detalhamento de cada uma das barreiras e soluções 
identificadas, no sentido em que há a necessidade de maior aprofundamento 
em aspectos específicos que possam exibir os entraves e as propostas para 
superá-los de maneira prática. Portanto, sugere-se que pesquisas futuras 
sejam desenvolvidas, entre outros métodos, em forma de estudos de caso, 
visando a investigação aplicada de cada uma das barreiras e das 
possibilidades de se aplicar as soluções indicadas, aos setores competentes 
pela geração de biogás na Região Metropolitana de São Paulo. 
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