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CIÊNCIAS 

 

Unidade temática: Vida e evolução. 

Objetos do conhecimento: Microrganismos. 

 

Biogás – energia por meio do lixo 

 

A crescente demanda de energia, a elevação do preço dos combustíveis, a poluição ambiental, o 

fato de o petróleo ser um combustível não renovável e o aumento do desenvolvimento econômico 

vêm estimulando pesquisas para se descobrir fontes de energia renováveis. 

Além disso, outro problema muito importante que a sociedade enfrenta é o acelerado aumento na 

produção de resíduos sólidos (lixo) e o consequente uso de lixões nos grandes centros urbanos, o 

que acarreta problemas de saúde e ambientais. 

Esses problemas de demanda de energia e do lixo podem ter como uma possível solução uma 

única fonte: o biogás. 

Esse gás é resultado da fermentação anaeróbica (em ausência de oxigênio ou de ar) da biomassa 

por bactérias. Isso significa que a matéria orgânica, como resíduos agrícolas, madeira, bagaço de 

cana-de-açúcar, esterco, cascas de frutas e restos animais e vegetais, sofre degradação por 

bactérias, produzindo o biogás. 

Ele é formado basicamente de gás metano (CH4), um gás incolor, inodoro e muito inflamável; 

além de outros gases. 

Visto que pode ser produzido no lixo, o gás metano é chamado muitas vezes de gasolixo. Nos 

lixões a céu aberto, o metano e o gás carbônico são liberados para a atmosfera, poluindo o meio 

ambiente, pois são gases do efeito estufa, além de poderem provocar explosões e mau cheiro. 

É por isso que muitos aterros sanitários possuem um sistema de captação dos gases liberados na 

fermentação do lixo e que são levados para os flares, onde são queimados e o metano se 

transforma em gás carbônico, que intensifica menos o problema do aquecimento global. 

O gás metano é também chamado de gás dos pântanos, porque é formado em regiões 

alagadiças, com baixa oxigenação, pela decomposição do material orgânico depositado nos lagos.  

Voltando aos aterros sanitários, é possível tratar, reciclar o lixo, evitar os lixões e ainda produzir o 

biogás para geração de energia, podendo ser usado para iluminação de residências, aquecimento 

de água, aquecimento de caldeiras e fornos em usos industriais, como combustível de veículos 

etc. 
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A sua produção nos aterros é feita coletando-se os gases do lixo e levando-os para os 

biodigestores. Isso pode ser feito também na agricultura por meio da biodigestão de resíduos 

agrícolas, como mostrado na imagem abaixo. O biogás produzido pode ser usado no próprio local 

e o excedente pode ser vendido para empresas privadas. 

 

As principais vantagens da produção e utilização do biogás são: 

 É renovável (visto que está presente no lixo e no esgoto, é praticamente inesgotável); 

 Fontes de matéria-prima são de fácil obtenção; 

 Ajudam a evitar os chamados lixões, que trazem doenças e contaminam o solo; 

 A reutilização de resíduos orgânicos; 

 A redução das emissões de gases do efeito estufa; 

 A produção de biofertilizante como um subproduto; 

 A obtenção de energia térmica e elétrica a baixo custo. 

Fonte: https://mundoeducacao.uol.com.br/quimica/biogas-energia-por-meio-lixo.htm Acessado em 26/06/2020 

 

Compreendendo os significados 

 Anaeróbica/anaeróbio: 

Organismos e certos tecidos capazes de anaerobiose, isto é, que vivem em ausência de 

oxigênio e extraem a energia necessária à vida de substâncias orgânicas que eles 

mesmos decompõem. 

 Inodoro: 

Que não tem odor, sem cheiro. 

 Flare: 

Dispositivo que forma grande labareda, utilizada para queimar os gases não aproveitados. 

 Excedente/exceder: 

Estar acima de ou além de: ser superior a. 
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 Matéria-prima 

Substância bruta principal, insumo básico a partir do qual se fabrica determinado produto. 

 Obtenção/obter: 

Alcançar algo (um objetivo, um resultado, uma coisa desejada). 

 Emissão/emitir: 

Lançar, enviar. 

 Subproduto: 

Produto extraído ou fabricado de matéria da qual já se obteve um produto mais 

importante. 

 Efeito estufa: 

É um processo físico que ocorre quando uma parte da radiação infravermelha é emitida 

pela superfície terrestre e absorvida por determinados gases presentes na atmosfera, os 

chamados gases do efeito estufa ou gases estufa. 

Fonte: michaelis.uol.com.br 

pt.wikipedia.org 

 

Para entender um pouco mais sobre a produção de combustíveis a partir de microrganismos, se 

possível, acesse o vídeo disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=NC3is9-s7ss 

 

 

 

Agora é com você: 

 

1- Matérias orgânicas sofrem degradação por bactérias, produzindo o biogás. Cite duas 

dessas matérias mencionadas no texto: 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=NC3is9-s7ss
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2- Complete o trecho do texto a seguir utilizando as palavras do quadro: 

 

residências - energia - veículos 

 

Voltando aos aterros sanitários, é possível tratar, reciclar o lixo, evitar os lixões e ainda produzir o 

biogás para geração de _______________, podendo ser usado para iluminação de 

_____________, aquecimento de água, aquecimento de caldeiras e fornos em usos industriais, 

como combustível de _______________ etc. 

 

 

3- Cite duas vantagens da produção e utilização do biogás: 

  

  

  

  

  

  

 


