Trata-se de uma unidade de tratamento e refino do biogás para produção e
abastecimento de biometano em pequenos volumes, inicialmente estabelecido em
até 10 m3/h, para abastecer veículos automotores que operam no mesmo local em
que o biogás é produzido, tipo propriedades rurais e pequenas estações de
tratamento de efluentes
Incentivadas por importantes programas oficiais de estímulo ao uso de biocombustíveis,
como o RenovaBio, do Ministério de Minas e Energia/GOVERNO FEDERAL e o Programa
Mobilidade Sustentável do Parque Tecnológico da Itaipu/ITAIPU, as empresas brasileiras ER-BR
Energias Renováveis e BLEY Energias – Estratégias e Soluções comunicam ao mercado que
associaram-se para desenvolver o MICROPOSTO PARA BIOMETANO para refinar biogás de
forma descentralizada, com pedido de patente requerido junto ao INPI Instituto Nacional de
Propriedade Intelectual.

O MICROPOSTO PARA BIOMETANO é montado em um gabinete de dimensões 1500mm x
1500mm x 2300mm. No seu interior estão todas as tecnologias necessárias para fazer o
refino/purificação do biogás transformando-o em biometano e para abastecimento direto de
Veículos ou SKIDS com cilindros e dispenser para transporte do biometano até o ponto de
abastecimento.

O biometano resultante sai em um dispositivo para abastecimento de veículos, com todas as
características estabelecidas nas especificações da Resolução nº 8/2015 da ANP Agência
Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis – ANP.

O biometano é um combustível equivalente ao gás natural e pode substituir a gasolina, o etanol,
o diesel e o próprio gás natural veicular no transporte de pessoas e produtos, assim como na
movimentação de tratores, colheitadeiras e outros equipamentos agrícolas motorizados, desde
que originais de fábricas ou convertidos. Faz isso com melhor desempenho por quilometro rodado,
com mais economia e sem emitir gases poluentes.

CHEGOU A HORA DE TRANSFORMAR BIOGÁS EM BIOMETANO, NA
FAZENDA!

Agora este sonho pode se tornar realidade!

É importante ressaltar que unidades com capacidade maior de refino e abastecimento poderão
ser fabricadas. Estas informações são básicas e estamos a diposição para todos os
esclarecimentos necessários.

