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RESUMO 
 

É crescente o uso do biogás obtido a partir de biodigestores anaeróbicos para combustão em caldeiras 
industriais, usando residual de matéria orgânica para produção de energia térmica gerando vapor e na 
cogeração de energia elétrica para fins industriais. Todavia o biogás é considerado um gás fraco que após 
ser submetido a processos purificação e desumidificação é transformado em biometano com aumento de 
poder calorífico e redução das emissões de dióxido de carbono na sua queima. Todavia esse processo implica 
em aumento de tempo e custos de produção. Nesse estudo será avaliada a eficiência da adição de gás 
hidrogênio (H2) ao biogás como combustível para uso em caldeiras industriais, sem passar por esses 
processos.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Biodigestão anaeróbica; Economia verde; Tecnologias limpas. 

 

1. INTRODUÇÃO 
 
Energia é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento econômico de 

qualquer nação e necessária aos mais variados fins. Desde as atividades mais triviais 
executadas pelas pessoas até a fabricação de produtos empregando alta tecnologia a 
utilizam.  

É possível definir várias fontes de energia, entre as quais as energias renováveis, 
onde se insere o biogás, formado a partir da degradação anaeróbia da matéria orgânica 
(KROFF, 2006).  

Existem várias formas de utilização do biogás como fonte de energia, a combustão 
direta é a considerada mais simples, sendo de fácil aplicação quando o equipamento que 
consumirá o biogás encontra-se próximo a fonte geradora (LOBATO, 2011). Porém, para 
que o biogás possa ser utilizado na matriz energética brasileira de forma efetiva, é 
necessário passar por processos de purificação para eliminar elementos corrosivos e 
abafantes como o ácido sulfídrico e o dióxido de carbono e de retirada de umidade antes 
de sua conversão em energia, acarretando em custos que podem desmotivar as indústrias 
a se utilizarem desta fonte energética. 

No Brasil, há diversos estudos em andamento, no entanto, o aumento de parcela 
representativa do biogás como combustível na atual matriz energética do país ainda é 
insignificante e não apresenta previsão de grande salto. 

O Paraná é o estado brasileiro que possui o maior potencial de geração de energia 
por biogás. Nas regiões Noroeste e Oeste paranaense respectivamente, os arranjos 
produtivos principalmente das indústrias da mandioca, laranja, cana de açúcar, e da criação 
e processamento de aves, suínos e bovinos, geram materiais orgânicos em abundância 
para a biodigestão anaeróbica na produção de biogás, apresentando assim grande 
potencial para utilização na queima direta em caldeiras de agroindústrias para geração de 
vapor e eletricidade. 

Considerado com elevado potencial de vetor energético, o hidrogênio tem figurado 
como um substituinte promissor dos combustíveis fósseis, uma vez que apresenta alta 
densidade energética, aproximadamente 2,75 vezes maior que o petróleo, por ser 
inesgotável, já que o elemento hidrogênio em maior quantidade no mundo (75%), e por sua 
pegada ambiental, já que na sua combustão é liberada apenas energia e vapor de água 
(BOTTA, 2012). 
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O hidrogênio e o biogás são considerados biocombustíveis e uma mescla de ambos 
pode contribuir para a redução de emissões de gases poluentes e minimizar o efeito estufa 
provocado pela utilização exacerbada de combustíveis fósseis, como a gasolina e o diesel, 
entre outros. 

 
2. JUSTIFICATIVA 

A participação das energias renováveis na matriz de energia do Brasil permaneceu 
entre as mais altas do mundo, e apresenta crescimento, mesmo que discreto.  

A constituição média do biogás é de 60% CH4, 32% CO2, 4% H2, 2% HS4, com poder 
calorífico inferior médio de 5.000 kcal/kg. Saído diretamente do biodigestor anaeróbico, 
apresenta dificuldades para a sua utilização como combustível em caldeiras industriais, pois 
os outros componentes do biogás, como o ácido sulfídrico é altamente corrosivo, o dióxido 
de carbono é abafante e possui a velocidade de chama baixa. 

Existem vários processos de purificação a serem aplicados no biogás. Todos esses 
processos demandam mais tempo e custos adicionais na obtenção do gás biometano, que 
vem a ser o biogás após sofrer tais processos de purificação. Portanto, a ideia de adicionar 
hidrogênio no biogás é de que se tenha a expectativa de obter uma melhoria tal que se 
possa usar o biogás aditivado com hidrogênio como combustível na queima direta em 
caldeiras de geração de vapor e cogeração de energia elétrica, sem a necessidade de 
passar pelos processos acima citados. 

 
3.       OBJETIVOS 
3.1     OBJETIVO GERAL 

Avaliar a eficiência da adição de hidrogênio ao biogás na combustão em caldeiras 
industriais para geração de vapor em processos produtivos.  

 
3.2     OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

•. Quantificar a composição química do biogás; 
•. Verificar o comportamento da temperatura do biogás e da mistura biogás-

hidrogênio; 
•. Definir o balanço ideal dos gases da mistura biogás e hidrogênio; 
•. Aferir o aumento do Poder Calorífico Inferior; 
•. Qualificar e quantificar emissões antes e depois da mistura; 
•. Avaliar o gás efluente antes e depois da mistura; 
•. Avaliar a viabilidade econômica. 
 

4.        MATERIAIS E MÉTODO  

4.1      A PRODUÇÃO DO BIOGÁS  
Todos experimentos serão realizados na empresa Solabia Biotecnologica Ltda., 

localizada em Maringá, PR. A caldeira da fábrica utiliza como combustível o biogás gerado 
localmente a partir dos resíduos de material orgânico usados no processo fabril de seus 
produtos da área da cosmética e farmacêutica. 

 

4.2      ANÁLISE DO BIOGÁS 

 Análise da composição do biogás 
Para a execução prática das análises necessárias aos nossos experimentos, 

buscamos apoio com o CIBiogás - Centro Internacional de Energias Renováveis–Biogás, 
no Parque Tecnológico Itaipu (PTI), em Foz do Iguaçu. Serão analisados: CH4, CO2, NH3, 
H2S e O2.  
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           Análise Cromatográfica – Identificação e Quantificação 
As análises dos gases no cromatógrafo em fase gasosa acoplada à espectrometria 

de massas será realizada em laboratório da UNICESUMAR, em Maringá. 
 

4.3      PRODUÇÃO DO HIDROGÊNIO 
A produção de hidrogênio será realizada através de uma máquina de reação 

eletrolítica de fabricação própria, por demanda e sem armazenamento, a partir da quebra 
da molécula de água por indução elétrica.  

 

4.4      ANÁLISE DO EFLUENTE DO GÁS 
Na avaliação das emissões atmosféricas da caldeira serão medidos os gases O2, 

CO2, NO2, SO2, pressão, temperatura, calculado o teor de CO2, NOx e eficiência da 
combustão. 

 

4.5      VIABILIDADE ECONOMICA 
 Após a quantificação do percentual de hidrogênio na blenda biogás-hidrogênio será 

possível determinar a viabilidade econômica do sistema de enriquecimento do biogás, uma 
vez que o custo do biogás já está absorvido pela empresa Solabia biotecnologica.  

 
5. RESULTADOS ESPERADOS 

• Apresentar uma inovação tecnológica na área do uso do biogás; 

• Contribuir com a redução das emissões no uso do biogás em caldeiras 
industriais; 

• Melhorar a eficiência no uso do biogás em caldeiras industriais a vapor através 
da adição de hidrogênio; 

• Comprovar a viabilidade econômica com a adição de hidrogênio no biogás na 
combustão direta em caldeiras geradoras de vapor em fins industriais. 
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