
O Biogás e Biometano
na Produção de
Combustíveis 
Avançados



PRODUÇÃO DE BIOGÁS
por tipo de aplicação



PRODUÇÃO DE BIOGÁS
4o Rota de valorizaçäo do Biogás



ROTAS PARA BIOGÁS/BIOMETANO
em hidrocarbonetos e outros produtos
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Cada tipo de produto terá um mecanismo diferente de
conversão do gás de síntese.
Processos já consolidados e empregados com gás de
síntese fóssil.
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Gás de Síntese
possíveis produtos
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Processo consolidado na indústria 
petroquímica, no qual o gás de síntese é 

convertido em óleo cru sintético (syncrude)



Fonte: “Gás para o desenvolvimento”, BNDES, 2020

CBIOs

Eficiência energética 

RenovaCalc 

Sem produção nacional Dependência 
de Importações

US$ 542/ton 
Cotação maio/2021 - FOB

US$ 295 milhões
Importações 2020 - FOB
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ANUAL

1,2
Milhões de 
toneladas

METANOL
mercado brasileiro



HIDROGÊNIO
ENERGÉTICO DO FUTURO

HIDROGÊNIO

Grande aposta para a 
descarbonização da 
matriz energética mundial

Alta capacidade 
energética, sem 
emissões de GEE

Pode ser armazenado -
vetor de armazenamento 
de energia

95%
do hidrogênio consumido no 
mundo é produzido de fontes 

fósseis 

Eletrólise da água utilizando 
energia renovável 

(Nomenclatura IEA)

CINZA

VERDE



Alta disponibilidade de recursos 
em todo o território brasileiro

Descentralização da produção 
reduzindo custos e emissões nas 

operações de transporte  

Mercado aquecido 
grande foco no desenvolvimento 

de políticas públicas

BIOGÁS E BIOMETANO

BIOGÁS

BIOMETANO

GÁS DE SÍNTESE

BIOCRUDE

Hidrogênio Verde

Reforma
Catalítica

Fischer
Tropsch

Refino
BIO-QAV

BIOQUEROSENE DE AVIAÇÃO 
oportunidade na cadeia do Biogás



Programa de Inovação em Hidrogênio Verde - iH2 Brasil. 

10

Instituições sem fins lucrativos

● Objetivo: Fomentar projetos de PD&I
● Resultado: Implementação do projeto apresentado
● Benefícios: Recurso financeiro e apoio técnico

Startups

● Objetivo: Alavancar negócios inovadores e promover a 
inovação aberta

● Resultado: Desenvolvimento de um projeto-piloto
● Benefícios: Acesso ao mercado e suporte para 

desenvolvimento de um projeto piloto

Spin-offs e entusiastas

● Objetivo: Transformar conhecimento em negócio
● Resultado: Criação de um modelo de negócio e MVP
● Benefícios: Desenvolvimento de mindset empreendedor e 

apoio para desenvolvimento da solução

Envolvidos:

IH2 Brasil

O Programa é uma 
iniciativa do governo 

alemão para o 
desenvolvimento de 
Hidrogênio Verde

Com o objetivo de 
Acelerar negócios e 

projetos de alto 
impacto



Desafios Tecnológicos

Relação H2/C

→ Qualidade do gás pode limitar 

aplicações;

Scale-Up das Plantas

→ Poucas plantas operando 

em nível industrial
Biogas in natura

→ Estudos com gases sintéticos;

→Poucos resultados considerando 

eventuais contaminantes;
Desenvolvimento de 

Catalisadores

→ Componente vital em plantas;

→Custo Alto;

→ Produção em pequena escala

Desafio de Mercado

→ Se estabelecer em mercado com 

produtos consolidados



Opportunities on Biogas

Despachável e não 

intermitente

Distribuição

→ Produção descentralizada

Armazenável

Auto Autendimento

→ A planta de biogás pode fornecer 

todos os energéticos necessários 

para a operacionalização, em 

especial, de baixa emissão

Diversidade de Substratos



NOTA TÉCNICA



Obrigado!
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felipe.marques@cibiogas.org


