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PRODUÇÃO DE BIOGÁS A PARTIR DA
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Meta: Ampliar o tratamento de resíduos sólidos urbanos 
no Distrito Federal, atingindo o melhor índice do Brasil.
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O projeto GEF Biogás Brasil e o Governo do Distrito Federal, representado 
pela Secretaria de Estado de Projetos Especiais e pelo Serviço de Limpeza 
Urbana, executam um Acordo de Cooperação Técnica com o objetivo de 
desenvolver projetos de produção de biogás a partir da gestão dos Resíduos 
Sólidos Urbanos (RSU) no DF. Esses projetos darão uma destinação 
sustentável aos resíduos da coleta convencional, particularmente os 
resíduos orgânicos, por meio da produção de energia renovável. O Acordo 
estrutura um programa de concessão de novas Unidades de Tratamento 
Mecânico Biológico (UTMBs) de resíduos orgânicos para a iniciativa privada.
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Comitê Diretor do Projeto

Unidade de Tratamento Mecânico Biológico (UTMB)
O Tratamento Mecânico Biológico é um método de 
gestão de resíduos que combina a triagem de recicláveis 
com o tratamento biológico da fração orgânica em pro-
cessos como a digestão anaeróbia e a compostagem.

As UTMBs planejadas pelo projeto consistem em uma mo-
derna unidade de triagem para recuperação de diversos 
tipos de materiais recicláveis (plásticos, metal, vidro e 
outros), e a segregação de toda a fração orgânica (restos de 
comida, poda e outros) para um sistema de biodigestão 
anaeróbia. A biodigestão irá produzir biofertilizantes orgâni-
cos e biogás, sendo o segundo produto utilizado para gerar 
energia elétrica, energia térmica ou combustível veicular.

Produtos
•  Edital de licitação para a concessão de UTMBs de 
RSU para a iniciativa privada, visando a geração de 
biogás/biometano;

•  Modernização do marco regulatório de RSU e biogás;

•  Avaliação jurídica e arcabouço legal;

• Avaliação técnica financeira e 
proposta de modelo de negócio;

•  Ferramenta de modelagem técnica, 
econômica e financeira da UTMB;

•  Banco de dados online com informações 
georreferenciadas sobre o tema;

•  Evento(s) de atração de investimentos.
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Coordenação do Acordo de Cooperação Técnica


