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Brasil, mas no mundo todo, é o custo do combus-
tível sustentável, hoje pelo menos duas vezes mais 
alto do que o fóssil.

Em um primeiro momento, o bioquerosene de 
aviação, obtido com álcool, gordura, óleos vegetais 
e outros insumos derivados de biomassas, desponta 
como a aposta mais avançada de SAF para o abas-
tecimento das aeronaves. Mas universidades e cen-
tros de pesquisa no Brasil e em diversos países do 
mundo também trabalham no desenvolvimento de 
novas tecnologias capazes de utilizar o CO2 captu-
rado na atmosfera ou em processos de fabricação 
e refino de petróleo na produção de combustíveis 
sustentáveis (ver reportagem na página 66).

O estudo “Disponibilidade de matéria-prima 
para combustível sustentável de aviação no Brasil: 
Desafios e oportunidades”, realizado pela organi-
zação global dedicada à sustentabilidade Roundta-
ble on Sustainable Biomaterials (RSB), em parce-
ria com a consultoria Agroicone e a Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp), concluiu que 
o Brasil tem potencial para produzir 9 bilhões de 
litros de biocombustíveis por ano, utilizando para 
essa finalidade apenas matérias-primas residuais, 
como bagaço e palha de cana-de-açúcar, óleo de 
cozinha usado, sebo bovino, resíduos de madeira 
e gases de combustão de refino do aço. “É um vo-
lume de produção suficiente para atender toda a 
demanda brasileira, de 7,8 bilhões de litros por ano, 
e ainda gerar excedente para a exportação”, diz a 
bióloga Maria Carolina de Barros Grassi, gerente 
de políticas e inovações da RSB na América Latina.

O trabalho integra o projeto “Fuelling the sus-
tainable bioeconomy”, financiado pela fabricante 
norte-americana de aviões Boeing para alavancar 
os combustíveis sustentáveis de aviação no Brasil, 
na África do Sul e na Etiópia. Na elaboração do 
estudo, foram considerados três diferentes siste-
mas de produção de combustíveis entre os sete 
certificados pela American Society for Testing and 
Materials (ASTM). A entidade norte-americana 
estabelece padrões e normas técnicas dos com-
bustíveis de aviação aceitos internacionalmen-
te, inclusive no Brasil, onde são regulamentados 
pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP).

A
s 290 companhias dos 120 países que 
integram a Associação Internacional 
de Transportes Aéreos (Iata) aprova-
ram em outubro de 2021 o compromis-
so de reduzir gradualmente a emissão 
líquida de dióxido de carbono (CO2) da 
aviação comercial até 2050, quando os 
voos deverão ser neutros em carbono. 

Antes disso, todas as empresas aéreas terão que 
atender a uma resolução da Organização Interna-
cional da Aviação Civil (Icao), uma das agências 
das Nações Unidas, que estabelece que as emissões 
de gases de efeito estufa (GEE) do setor se estabi-
lizem nos patamares observados em 2019. Embora 
menos ambiciosa do que a meta definida pela Iata, 
a determinação da Icao, prevista no Mecanismo de 
Redução e Compensação de Emissões da Aviação 
Internacional (Corsia), é mandatória.

Estima-se que o setor aéreo responda por 2,5% 
das emissões globais de GEE. Se alcançada, a meta 
da Iata permitirá reduzir em 21,2 gigatoneladas 
(Gt) as emissões de CO2 nas próximas três déca-
das. Para isso, as companhias terão que aumen-
tar a eficiência das aeronaves, melhorar rotas de 
voo, desenvolver novos sistemas de propulsão e 
estabelecer mecanismos de compensação, quan-
do a emissão for inevitável. A principal mudança 
prevista, que poderá reduzir 65% das emissões, é 
a substituição do querosene de aviação por com-
bustíveis sustentáveis, denominados SAF (Sustai-
nable Aviation Fuels).

O planejamento da Iata prevê que o mundo pre-
cisará de 7,9 bilhões de litros de SAF em 2025 para 
atender 2% da necessidade total de combustível, 
e a demanda avançará até 449 bilhões de litros em 
2050. O consumo atual de querosene de aviação é 
estimado em 390 bilhões de litros anuais e a pro-
dução de SAF é de apenas 14 milhões de litros – 
Estados Unidos, Alemanha e França dominam o 
incipiente mercado global do combustível.

O Brasil reúne conhecimento tecnológico e 
disponibilidade de insumos para ser um dos prin-
cipais produtores globais de SAF, sustentam es-
pecialistas no tema, mas ainda não tem um pla-
no de ação definido para ocupar esse espaço no 
cenário global. Outro empecilho, não apenas no 

Brasil reúne tecnologias e insumos para ser um dos líderes globais  

na produção de combustíveis sustentáveis de aviação

Domingos Zaparolli

Avião pousando em 
aeroporto de São Paulo: 
setor aéreo assumiu  
o compromisso de  
reduzir a emissão de  
gases de efeito estufa
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As três rotas consideradas no estudo são Hydro 
processing of Esteres and Fatty Acids (Hefa), 
que utiliza ácidos graxos, como óleo vegetal e 
gordura animal; Alcoholtojet (ATJ), que prevê 
a conversão de álcoois, como etanol, em SAF ou 
outros biocombustíveis; e FischerTropsch (FT), 
processo de gaseificação de biomassa e conversão 
dos gases em biocombustíveis. 

A 
combinação mais promissora de in
sumo e rotas produtivas reúne resí
duos de canadeaçúcar, com uma 
disponibilidade calculada no estudo 
em 61 milhões de toneladas por ano 
(ver infográfico abaixo). Esse volume 
poderia ser processado pelas rotas 
ATJ e FT, isto é, conversão de álcool 

e gaseificação de biomassa, respectivamente, for
mando uma capacidade produtiva de 7,2 bilhões de 
litros anuais, volume suficiente para suprir 90% 
da demanda nacional de combustível de aviação.

O potencial brasileiro de produção de com
bustíveis sustentáveis de aviação é ainda maior 
quando levada em conta a possibilidade de apro
veitamento de insumos não residuais. É o que 
demonstra o portal SAFMaps, que reúne infor
mações sobre as matériasprimas brasileiras mais 
promissoras para a fabricação de SAF. A iniciativa, 
liderada pelo engenheiro mecânico Arnaldo Cesar 
da Silva Walter, diretor da Faculdade de Enge
nharia Mecânica da Unicamp (FEMUnicamp), e 
pelo engenheiro de alimentos Joaquim Eugênio 
Abel Seabra, da mesma unidade, é apoiada pela 
Boeing e pela brasileira Embraer. As informa
ções geradas contribuíram para o estudo da RSB.

A equipe do SAFMaps considera em suas aná
lises plantas como palma, macaúba, soja, milho 
e a própria canadeaçúcar e o eucalipto, e não 
apenas seus resíduos, e avalia o aproveitamento 
de insumos obtidos exclusivamente de forma 
sustentável em áreas já antropizadas, ou seja, 
alteradas por ação humana.

“O Brasil tem um potencial enorme de produção 
de biocombustíveis de aviação, se for considerado 
também o plantio de insumos em novas áreas de 
cultivo. E isso pode ser feito sem afetar o abaste
cimento alimentar”, declara Walter. “É possível 
aproveitar áreas de pastagem degradadas ou mal 
aproveitadas pela pecuária extensiva.” 

O SAFMaps disponibiliza estudos de caso so
bre o desenvolvimento de cadeias produtivas de 
acordo com o potencial de cada região e a de
manda nacional por bioquerosene. Em artigo na 
publicação científica Energies, em 2021, Walter, 
Seabra e equipe demonstram que o SAF produ
zido com soja pela rota Hefa é o de menor custo 
no Brasil, desde que haja produção dedicada do 
grão e, consequentemente, óleo de soja. Contudo, 
como observa Seabra, mesmo os biocombustíveis 
mais baratos apresentam um custo no mínimo 
duas vezes maior do que os combustíveis fósseis.

Para London Loomis, vicepresidente da Boeing 
para a América Latina e Caribe, o alto custo do 
SAF é um desafio global, que deverá ser ameni
zado na medida em que as cadeias produtivas 
se organizem e a produção dos biocombustíveis 
ganhe escala. Quanto maior a produção, menor 
o custo. “O Brasil pode ajudar muito o mundo a 
superar o desafio de gerar escala produtiva do 
SAF”, afirmou o executivo a Pesquisa FAPESP.

Loomis argumenta que o país possui capacidade 
produtiva de biomassa e já comprovou eficiência 
na transformação dessa biomassa em biocombus
tíveis, como o etanol e o biodiesel. “O Brasil sabe 
fazer combustíveis sustentáveis e a tecnologia pa
ra o SAF está disponível, pode ser implementada 
no país”, pondera. 

BIORREFINARIAS 
Apesar das vantagens competitivas, o Brasil ainda 
não produz bioquerosene. “A falta de um marco 
legal para o SAF inibe os investimentos”, ressalta 
Erasmo Carlos Battistella, CEO da BSBIOS, uma 
das maiores produtoras brasileiras de biodiesel. 

INSUMOS SUSTENTÁVEIS
O Brasil tem potencial para produzir 9 bilhões de litros 
de SAF por ano aproveitando apenas resíduos

* MILHÕES DE NORMAL METRO CÚBICO (Nm3)  FONTE ROUNDTABLE ON SUSTAINABLE BIOMATERIALS (RSB) 

Matéria-prima

Bagaço e palha de cana-de-açúcar
Resíduos de madeira
Sebo bovino
Óleo de cozinha usado
Gases de aciaria

Resíduos estimados  
(milhões de toneladas)

61
21

0,53 
0,21 

2,823* 

Volume de SAF 
(bilhões de litros)

6,48 
1,9 

0,36 
0,11 

0,23

Resíduos de 
cana-de-açúcar  
são a principal 
matéria-prima  
para a produção de  
SAF no país

1
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Segundo o executivo, as biorrefinarias demandam 
somas de grande porte e levam de quatro a cinco 
anos para ser implementadas. Para os investimen
tos ocorrerem de forma significativa é necessário 
regras claras sobre sistemas produtivos aceitos no 
país e uma definição da porcentagem de mistura 
de SAF no tanque de querosene dos aviões. “Sem 
regras, é uma aposta de alto risco”, sentencia. 

A BSBIOS ergue no Paraguai aquela que deve 
ser a primeira fábrica da América do Sul para a 
produção de SAF. A biorrefinaria de US$ 1 bilhão 
deverá entrar em operação em 2025 com capaci
dade de processar 20 mil barris diários. A produ
ção será pela rota Hefa e utilizará como insumo 
óleos vegetais, gordura animal e óleo de cozinha 
usado. “O foco é atender o mercado internacio
nal, mais avançado que o regional”, diz Batistella. 

Em abril, a Brasil Biofuels, produtora de óleo 
de palma, e a distribuidora Vibra Energia anun
ciaram um investimento de R$ 2 bilhões em uma 
biorrefinaria de 500 milhões de litros de biocom
bustíveis especiais por ano em Manaus, prevista 
para iniciar operação em 2025. Um dos produtos 
previstos é o SAF. 

De acordo com Renato Cabral Dias Dutra, coor
denadorgeral de biodiesel e outros biocombus
tíveis do Ministério de Minas e Energia (MME), 
a introdução do combustível sustentável de avia
ção na matriz energética nacional é uma tarefa 
prevista no Programa Combustível do Futuro, 
estabelecido em 2021 pelo Conselho Nacional de 
Política Energética (CNPE). 

No programa, foi criado um subcomitê, chamado 
Programa Nacional de Combustível Sustentável de 
Aviação (ProBioQAV), com mais de 60 participantes, 
entre companhias aéreas, fabricantes de aeronaves, 
produtores de combustíveis, reguladores e asso
ciações nacionais e internacionais relacionadas ao 
transporte aéreo. A missão do ProBioQAV é propor 
um marco legal que possa fomentar a produção e o 
uso de SAF na matriz energética brasileira e redu
zir emissões de dióxido de carbono do setor aéreo. 

PATENTES NACIONAIS
Dois projetos inovadores para a produção de SAF 
foram desenvolvidos pela equipe do engenheiro quí
mico Rubens Maciel Filho, coordenador do Labora
tório de Otimização, Projeto e Controle Avançado 
da Faculdade de Engenharia Química da Unicamp. 
As pesquisas, que contaram com apoio da FAPESP, 
renderam duas patentes já concedidas, mas ainda 
não testadas (ver Pesquisa FAPESP no 209). “Pre
cisaríamos de R$ 30 milhões a R$ 40 milhões para 
montar uma plantapiloto”, relata Maciel. 

Em um dos processos, o bioquerosene de avia
ção é produzido a partir do biodiesel. Para isso, 
acrescentase um passo a mais na etapa de refino 
do biodiesel por meio de um catalisador químico. 
No outro, o etanol ou o metanol é submetido a um 

processo de purificação por destilação molecular, 
atingindo as características necessárias que o qua
lificam como bioquerosene. No primeiro processo, 
além de bioquerosene, podese gerar diesel e gasoli
na renováveis. “São processos rápidos e econômicos 
que aproveitam estruturas de produção de biocom
bustíveis já existentes no país”, conta o pesquisador.

Atualmente, o uso de SAF nas aeronaves obede
ce a um limite regulatório de 50% em uma mistura 
com querosene fóssil. Segundo Loomis, em teoria 
não existe um impedimento para que os aviões voem 
apenas com biocombustíveis, mas testes e certifica
ções ainda precisam ocorrer. A Boeing planeja que 
todas suas aeronaves estejam certificadas para 100% 
SAF até 2030. Essa também é a meta da Embraer. 
Para o engenheiro Marcelo Gonçalves, especialista 
em desenvolvimento de produto da fabricante bra
sileira, todas as aeronaves da companhia já estão 
aptas a voar com uma mistura de 50% SAF.

Em 2021, a Embraer realizou nos Estados Uni
dos testes com SAF em motores fornecidos pela 
GE Aviation e fechou parceria com outro forne
cedor de motores, a Pratt & Whitney, para testar 
voos abastecidos exclusivamente com o bioque
rosene. Os primeiros testes ocorrerão com o jato 
comercial E195E2 ainda este ano. “A crise cli
mática pede urgência. Por isso, intensificamos 
os esforços em soluções inovadoras para ameni
zar nossa pegada de carbono”, diz Gonçalves. n
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Projetos
1. Um processo integrado para produção total de bioetanol e emissão 
zero de CO2 (nº 08/57873-8); Modalidade Projeto Temático; Progra-
ma Bioen; Pesquisador responsável Rubens Maciel Filho (Unicamp); 
Investimento R$ 4.080.098,42.
2. Desenvolvimento integrado de biorrefinaria e planta de bioetanol 
de cana-de-açúcar com emissão zero de CO2: Rotas para converter 
recursos renováveis em bioprodutos e bioeletricidade (nº 15/20630-4); 
Modalidade Projeto Temático; Pesquisador responsável Rubens Maciel 
Filho (Unicamp); Investimento R$ 5.437.465,74.

Artigo científico 
WALTER, A. et al. Spatially explicit assessment of the feasibility of 
sustainable aviation fuels production in Brazil: Results of three case 
studies. Energies. 13 ago. 2021.

Técnico da Boeing 
abastece avião 
demonstrador da 
empresa com 
bioquerosene
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V
ários centros de pesquisa ao redor 
do mundo, incluindo o Brasil, bus
cam novas tecnologias capazes de 
converter dióxido de carbono (CO2) 
em um combustível sustentável, prin
cipalmente o querosene sustentável 
de aviação (SAF). Denominado de 
Powertoliquid (PtL), esse combus

tível é um hidrocarboneto líquido produzido a 
partir de energia elétrica, água e CO2, que pode 
ser capturado na atmosfera, em chaminés ou em 
atividades industriais e de produção e refino de 
petróleo. O dióxido de carbono é convertido em 
monóxido de carbono, que reage com hidrogênio 
sustentável em reatores do tipo FischerTropsch 
(FT) capazes de converter gases em combustíveis.

Para ser uma operação ambientalmente sus
tentável, o hidrogênio precisa ser processado em 
eletrolisadores abastecidos com energia renová
vel, proveniente, por exemplo, de geração eólica 
ou solar. É o chamado hidrogênio verde, combus
tível com alto poder calorífero, quase três vezes 
superior ao diesel, mas que ainda não é produzido 
em larga escala (ver Pesquisa FAPESP nº 314). 

Tecnologia aproveita gás carbônico 
capturado na atmosfera, em chaminés  
ou em atividades industriais,  
para produzir querosene sustentável

COMBUSTÍVEL  
FEITO DE CO2

ENERGIA
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desenvolvimento de tecnologias de hidrogênio, 
pertencente ao grupo alemão NEA, o Instituto 
Senai de Inovação em Biossintéticos e Fibras, no 
Rio de Janeiro, e o Departamento de Engenharia 
Química da Escola Politécnica da Universidade 
de São Paulo (PoliUSP).

Batizado de CO2Chem, o projeto é apoiado pelo 
Centro de Pesquisa para Inovação em Gases de 
Efeito Estufa (RCGI), um dos Centros de Pes
quisa em Engenharia financiados pela FAPESP, 
e pelo instituto alemão de pesquisa Fraunhofer. 
Seu objetivo é produzir combustíveis sustentá
veis com CO2 capturado de diferentes fontes, 
como de atividades de exploração e produção 
offshore. Uma plantapiloto deverá entrar em 
operação este ano.

De acordo com a engenheira química Rita Ma
ria de Brito Alves, coordenadora da iniciativa no 
âmbito do RCGI, caberá à equipe da PoliUSP, en
tre outras tarefas, atividades de pesquisa, desen
volvimento de novos catalisadores, substâncias 
químicas que serão usadas na reação de desloca
mento gáságua reversa. Essa reação ocorre na 
etapa anterior à síntese FT, quando o CO2 reage 
com o hidrogênio para produção de monóxido 
de carbono, formando o gás que seguirá para o 
reator FT.

“Não existe catalisador comercial para essa 
reação. Buscamos catalisadores ativos, estáveis 
e eficientes que permitam uma reação a tempe
raturas mais baixas que as comumente emprega
das, entre 700 e 800 graus Celsius”, diz Alves. Os 
catalisadores estão em desenvolvimento na USP.

A PoliUSP também é a representante brasileira 
no projeto 4AirCraft – Reciclagem de Carbono do 
Ar para Tecnologia de Combustível de Aviação, 
que reúne outras seis instituições de pesquisa da 
Europa e do Japão. O trabalho é financiado pe
lo programa de pesquisa e inovação Horizonte 
2020, da União Europeia. 

O objetivo é desenvolver SAF a partir da con
versão direta de CO2 em combustível em um 
processo integrado multicatalítico. Como ex
plica Alves, que participa da pesquisa, a obten
ção tradicional de combustíveis a partir de CO2 
envolve várias etapas sequenciais em diferentes 
reatores. A proposta do projeto é que essas rea
ções ocorram em um único reator em cascata, 
como resultado da ação sequencial de diversos 
catalisadores com características específicas. O 
reator em cascata e os catalisadores são o alvo 
do trabalho iniciado em 2021 e com três anos 
de duração. n Domingos Zaparolli

As duas primeiras fábricaspiloto de PtL SAF 
entraram em operação em 2021. A pioneira, ope
rada pela Solarbelt Atmosfair, na Alemanha, tem 
capacidade para produzir cerca de 1 tonelada de 
querosene sintético para aviação por dia. A se
gunda fábricapiloto foi instalada em Montreal, 
no Canadá, pelo Consórcio SAF+, que reúne 10 
instituições, entre elas a fabricante aeronáutica 
Airbus. De acordo com o grupo, o projeto co
mercial prevê a produção diária em 2025 de 30 
milhões de litros de querosene sintético com 
pegada de carbono reduzida em 80% em relação 
ao querosene fóssil.

A produção de combustível PtL pode ser via
bilizada por vários sistemas produtivos. O mais 
promissor é o que utiliza os reatores Fischer
Tropsch. Esse processo foi criado em 1923 na 
Alemanha pelos químicos Franz Fischer e Hans 
Tropsch para converter o carvão em combustível 
sintético. Hoje os reatores FT são de grande porte, 
capazes de processar milhões de litros por ano.

Um desafio no qual os centros de pesquisa glo
bais estão engajados é tornar viável a produção 
de combustível PtL em reatores FT de pequeno 
porte, de centenas de milhares de litros anuais, 
permitindo uma produção descentralizada, pró
xima aos aeroportos. Com isso, buscase elimi
nar custos e emissão de gases de efeito estufa na 
logística do combustível. 

“O desenvolvimento do PtL SAF em unidades 
descentralizadas chegou ao seu ‘vale da morte’”, 
diz a engenheira ambiental Tina Maria Ziegler, 
diretora do projeto ProQR – Promovendo Com
bustíveis Alternativos sem Impactos Climáti
cos, referindose à distância que existe entre 
a pesquisa e a comercialização. “É necessário 
demonstrar que é possível ultrapassar o estágio 
de prova tecnológica fornecida pela pesquisa 
aplicada para o estágio comercial. Precisaremos 
de várias unidades de demonstração fora dos la
boratórios produzindo continuamente mais de 
500 litros de SAF por dia.” O projeto é realizado 
no âmbito da parceria entre a Cooperação Alemã 
para o Desenvolvimento Sustentável, por meio 
da agência alemã Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ), e o Ministério da Ciên
cia, Tecnologia e Inovações (MCTI).

No momento, o ProQR apoia a implementação 
de três projetos de PtL SAF em escala laboratorial 
no Brasil. O mais avançado é fruto de uma par
ceria da GIZ com o Instituto Senai de Inovação 
em Energias Renováveis, mantido pelo Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) 
em Natal (RN).

TECNOLOGIA BRASILEIRA
Outra iniciativa no país tem como parceiros a pe
trolífera sinoespanhola Repsol Sinopec Brasil, 
a empresa brasileira Hytron, especializada no 

Projeto
Centro de Pesquisa para Inovação em Gases de Efeito Estufa – RCGI 
(nº 20/15230-5); Modalidade Centros de Pesquisa em Engenharia 
(CPE); Acordo BG E&P Brasil (Grupo Shell); Pesquisador responsável 
Júlio Romano Meneghini (USP); Investimento R$ 9.614.648,55.

Planta-piloto da  
Solarbelt Atmosfair,  
na Alemanha:  
produção de PtL SAF  
é usada para abastecer 
aviões no aeroporto  
de Hamburgo


