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Programa Pró-Biodigestores é alternativa
para ampliar geração de energia
Os biodigestores podem contribuir para o desenvolvimento sustentável,
gerando energia limpa e biofertilizantes, dando destino adequado aos resíduos e
reduzindo a contaminação dos recursos hídricos.
Coordenado pela deputada estadual Zilá Breitenbach, o Grupo de Trabalho da
Matriz Produtiva dos Biodigestores, composto por diversas entidades dos setores
público e privado, instituições de ensino e pesquisa, universidades, indústrias,
representantes da cadeia produtiva e bancos de fomento, elaborou o Programa
Pró-Biodigestores, entregue ao Governo do RS. Os estudos mostram as formas
de incentivar, implementar e assegurar o uso desta fonte de energia renovável.

Audiências públicas
contribuíram na
elaboração de um
projeto sustentável.

Destino apropriado
Melhorar a eficiência na gestão
de resíduos no meio rural é um
dos objetivos do Programa Pró
Biodigestores, proposto pelo Grupo
de Trabalho da Matriz Produtiva dos
Biodigestores ao Governo do Estado.
Coordenadas pela deputada estadual
Zilá Breitenbach, as atividades
resultaram em uma proposta para
que haja uma política pública capaz
de incentivar o uso da tecnologia
para o aproveitamento de biomassa
residual, dentro da realidade gaúcha,
por meio de medidas impulsionadoras,
estruturantes em nível de governo,
através da formação de uma rede de
instituições que ajudem a disseminar os
biodigestores e seus benefícios.
Esta é uma alternativa para que os

investimentos na área da produção
possam crescer de forma sustentável,
dando um destino correto aos
resíduos e contribuindo assim com a
preservação do meio ambiente.
Desde a criação do Grupo de Trabalho
em 2017 foram realizadas reuniões e
audiências públicas regionalizadas,
aprofundando o estudo de viabilidade
de projetos de biodigestores.
A tecnologia auxilia no aumento da
renda do produtor, na melhoria da
qualidade de vida, bem como na
manutenção do jovem no campo. Pelo
acesso ao crédito, para adaptação
das instalações, também é possível
fomentar a fabricação de equipamentos
nas industriais locais, estimulando o
desenvolvimento regional.

Diálogo com a sociedade
O Documento Conceitual da Matriz
Produtiva dos Biodigestores e o
Programa Pró-Biodigestores foram
construídos durante as reuniões do
GT, com contribuições das audiências
públicas. Mas, ainda há muito a ser
feito para que o uso dos biodigestores
seja uma realidade.

Trabalho colaborativo

Em maio deste ano, 2018, o Grupo
de Trabalho da Matriz Produtiva dos
Biodigestores entregou ao governador
José Ivo Sartori o Programa PróBiodigestores, como sugestão de se
tornar um programa de Estado. Os
estudos mostram formas de incentivar,
implementar e assegurar o uso dos
biodigestores e para que esta aconteça
em toda a sua potencialidade.
Para reforçar o documento, Zilá
apresentou na Assembleia Legislativa
o Projeto de Lei 86/2018 que cria
um marco legal para o biogás no
RS. Juntas, as propostas criam
condições de desenvolvimento do
setor, contribuindo para a destinação

sustentável dos dejetos, a preservação
do meio ambiente, geração distribuída
de energia com maior diversificação da
matriz energética, e desenvolvimento
econômico através da participação
das universidades e indústrias. E ainda
demonstra a preocupação do Poder
Público com a segurança alimentar.
A deputada Zilá, que também preside
a Frente Parlamentar de Apoio à
Matriz Produtiva dos Biodigestores,
ao conseguir unir todos os atores
deste segmento na elaboração de um
programa que pode trazer inúmeros
benefícios aos gaúchos, mostra que
através do diálogo com a sociedade é
possível fazer a diferença.

Objetivos do Programa Pró-Biodigestores
A necessidade da instituição de uma política de incentivo à geração de energia
a partir de resíduos orgânicos da cadeia produtiva, com a extensão da regulação e
dos benefícios da Lei nº 14.864, de 11 de maio de 2016, a toda a cadeia do biogás;
Adequação das linhas de crédito existentes nas instituições de fomento às
necessidades e peculiaridades dos criadores de animais e suas redes de integração;
Intensificação da articulação entre as secretarias e órgãos públicos com as
representações federativas da cadeia produtiva;
Incentivo e apoio as atividades de ensino, pesquisa e inovação tecnológica,
treinamento e capacitação para o desenvolvimento da área;
Gestão junto aos órgãos federais competentes, concessionarias e BNDES,
visando a revisão das exigências para a geração distribuída, e demais entraves que
hoje existem para que aconteça a venda excedente de energia.

Os biodigestores possibilitam transformar passivos em ativos.
Através de uma política pública específica, vamos seguir com
a rede formada e acompanhar os desdobramentos de nossas
propostas, até que os biodigestores se tornem realidade no
meio rural. Aí, ampliando a proposta para que cheguem à
cidade, dando também destino rentável aos resíduos urbanos.
Zilá Breitenbach

deputada estadual
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Conheça o Programa Pró-Biodigestores, Matriz Produtiva
dos Biodigestores e Minuta de Projeto de Lei de Incentivos
em: http://deputadazila.com.br/biodigestor
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