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Áreas com problemas de " Limpeza de bioenergia " p p g
complexidade: abordagem do sistema

/ ( á )• Rural / urbana Demanda de Energia (insustentável)

• Alimentação e alimentam conflitosç

• Biomassa opção de recursos e na selecção

• Eco-business seleção (resíduos para a saúde)

• Os modelos de custo / viabilidade econômica

• Questões específicas do problemaQuestões específicas do problema
o Promoção da pequena e média escala agro-indústria de 

tecnologia de energia limpa 
C i ã d i l b t é d tí lo Criação de uma economia rural-urbana, através do estímulo 
da economia de biogás

Por: modelos de processos, modelos, modelos enterprice, modelos de custo e viabilidade



Contorno: Carvão, metano, metanol OU 
i d hid é ieconomia de hidrogénio

• Para lembrar-nos o sonho da produção agrícola e exportação de g
energia baseada em lixo biológico e economia de biogás usando a 
tecnologia limpa,

• Para lembrar a produção atual de energia rural utilizando motores• Para lembrar a produção atual de energia rural utilizando motores 
de biogás IC 

• Os modelos de estudo da produção de biocombustíveis com base 
em biogás economia, economia do hidrogênio e bio economia 
metanol.

• Estudo da produção de energia adequada descentralizada como um 
centro de utilidades que atinge a demanda tanto de urbano e rural 
sistema vivo 

• Estudo integrado de modelos de processos (empresa) com oEstudo integrado de modelos de processos (empresa) com o 
modelo de eco-negócios de bioenergia a partir de resíduos

• Integração da fazenda rural de energia ecológica sonho com o 
di t it d él l d b tí l i t d tilid d IC tdistrito de células de combustível e sistema de utilidade IC motores 
usando technnolgy limpas e integradas



Os quatro principais objectivos deste estudo foram: 

• (I) identificar o papel estratégico de biocombustíveis e bioenergia 
selecionados em futuros sistemas energéticos sustentáveis para Braziil 
e seu potencial de mitigação das alterações climáticas, e 

• (Ii) desenvolver novos conceitos para armazenamento e integração de(Ii) desenvolver novos conceitos para armazenamento e integração de 
geração de energia renovável por meio Biohidrogénio e metanol 

• (Iii) a concepção de sistemas integrados e estáveis sistemas 100% de• (Iii) a concepção de sistemas integrados e estáveis sistemas 100% de 
energias renováveis com fontes de emissão de energia livre, e 

(Iv) para tornar possível CO de redução de emissões e analisar a• (Iv), para tornar possível CO 2 de redução de emissões e analisar a 
importância e desenvolver ferramentas possíveis para projeto de 
sistemas de bioenergia limpa relevantes para alimentar estoques de 
biomassa no Brasil.
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• Processo de Desenvolvimento de folha de fluxoProcesso de Desenvolvimento de folha de fluxo
- Usando SuperPro simulador de processos
- Modelagem usando o Excel planilhag p
• Balanço Material e rendimento do processo

- Definir os parâmetros, e; elementos do sistema
- Obter o custo de produção máxima
• Os parâmetros do processo Economia e estimativa de 

tcusto
• bioenergia Cleantech evolução do sistema e sua 

viabilidade econômica utilizando Online fluxo de trabalhoviabilidade econômica utilizando Online fluxo de trabalho 
SAP

• emisso Zero estudo de impacto envirinmental utilizando• emisso Zero estudo de impacto envirinmental utilizando 
simulador de processo 



Methodology:System Design,Process gy y g ,
Economic Study
• busca de patentes relacionadas com a energia Vários produção de 

combustíveis agrícolas produção de biogás e bioenergia hidrogêniocombustíveis agrícolas, produção de biogás e bioenergia hidrogênio.

• A coleta de dados para projeto de sistema
prod ção de biocomb stí eis R ral a partir da biomassa deo produção de biocombustíveis Rural a partir da biomassa de 
resíduos de frutos da cultura.

• desenvolvimento do projeto preliminar embora o processo de síntese folha p j p p
de fluxo de seleção de equipamentos, utilizando ferramentas de simulação 
em computador do biogás e do hidrogénio bio.

• projeto da planta total e modelagem de custos e viabilidade econômica do 
sistema de 

áli lit ti d t / b fí i• análise qualitativa de custo / benefício 

• Tool: Designer Superpro Inc Versão 4.9, Lindo linguagem, a onda do g p p , g g ,
Google, Sap fluxo de trabalho, o Google Apps



3 princípios básicos :
• Para utilizar todos os componentes do material biológico 

dos resíduos orgânicos
• Para obter pelo menos dois produtos a partir dos 

ídresíduos 
• Fechar o ciclo, através de reutilização, reciclagem e 

reno ação do fl o de n trientesrenovação do fluxo de nutrientes

SuperPro processo de software para avaliar as opções deSuperPro processo de software para avaliar as opções de 
Estimulação do processo e para realizar balanços de 
materiais em massamateriais em massa.



• BARC Biodigestor, Mumbai
• ARTI digestor, Puneg ,
• Biotech, Biodigestor, Trivandrum 

projeto brasileiro, relativa à reutilização de águas 
residuais
opções
• biorreatores Prático para a digestão anaeróbiag
• O biorreator anaeróbio compartimentado para 

tratamento de água de resíduos sólidos
• Alta Taxa de biodigestor anaeróbio



Fig. 1: Os resíduos sólidos indiana Biodigestor



Fig 2 -Os resíduos sólidos combustíveis Biodigestor brasileira e fibra de 
forrageiras



vários subsistemas do Sistema Integrado Sustentável 
Biosystem
• Biodigestor

- Principal característica do sistema integrado de desenho 
bi ipequeno bioenergia

- Conversão de resíduos orgânicos em biogás
Recuperado de água- Recuperado de água

- Fertilizante relativamente livres de patógenos
• Efluentes de processamento de biofertilizanteEfluentes de processamento de biofertilizante
• Lodo de processamento de alimentos para animais



Fig 3 -Fluxo do processo de folha-de cogeração de energia com base biológica



Fig. 4: biorreatores anaeróbios para perplexo, alimentação de combustível e fertilizantes



Bio Hydrogen ProductionBio Hydrogen Production 
Photo fermentation:Photo fermentation:
C6H12O6 + 12 H2O 12 H2+ 6 CO2

Photo synthetic bacteria 

Dark fermentation:

- Hydrogen production by means of anaerobic degradation 
of 
organic matter
- Enterobacter, Bacillus and Clostridium
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St d d f i f it óbi á i f• Studo de caso foi feito com o processo anaeróbio em várias fases e 
reciclagem de saída do reator são encontrados para ser muito plena 
utilização. 

• Tecnologias existentes biogás tem potencial para aplicação prática, 
combinada com a pirólise de hidromassagem para fazer metanol através 
da produção de metanol a baixas temperaturas, mas se os sistemasda produção de metanol a baixas temperaturas, mas se os sistemas 
Biohidrogénio são para se tornarem competitivas, precisam de mais 
Biohidrogénio fase detalhada integrado de dois reactores de metano e bio 
para melhorar a eficácia da utilização de biocombustíveis parapara melhorar a eficácia da utilização de biocombustíveis para 
necessidades de energia.

• Os resultados obtidos a partir de vários desenvolvimentos do projecto 
preliminar da SBS limpas são relatadas para a evolução do sistemapreliminar da SBS limpas são relatadas para a evolução do sistema 
integrado de combustíveis e alimentos e processo usando modelos de 
simulação de custos. 

• Estes modelos tornam o processo de desenvolvimento e problemas de 
otimização com objetivos potencial ecológico-econômico a ser resolvido 
muito rapidamente e tornam possível fazer o projeto de projeto de sucesso p p p j p j
com a redução das emissões de CO 2 de emissões, consumo de água e 
resíduos sólidos, CHP bioelétrica sustentável com agregação de valor co-
produtosprodutos .



• Biohidrogénio tecnologias ainda estão em sua infância. Tecnologias 
existentes têm o potencial para aplicação prática, mas se os sistemas 
Biohidrogénio são para se tornarem comercialmente competitivos, elas 
devem ser capazes de sintetizar H 2 a taxas que são suficientes para 
abastecer as células de energia de tamanho suficiente para fazer o g p
trabalho prático. Novas pesquisas e desenvolvimento destinados a 
aumentar as taxas de síntese e de rendimentos final de H 2 como co-
produtos são essenciais para tornar Biohidrogénio e biogás maisprodutos são essenciais para tornar Biohidrogénio e biogás mais 
competitivo, com motores de combustão operados com biogás no 
sistema de combustível

• Desenho Assistido por Computador para células a combustível 
Biofuelled com motores de biogás sair foram comparados. O custo da 

i Ødi d i 1 kWh d Bi hid é i li t d él lenergia mØdio para produzir 1 kWh de Biohidrogénio alimentado célula 
PEM, biogás alimentada SOFC e biogás alimentada motor foram 
comparados. O custo para a célula PEM é competitivo com p p p
Biohidrogénio em relação ao biogás alimentada SOFC ..



• Apesar de modelos muito bons estão disponíveis para os negócios na 
planilha eletrônica Excel ambientes, os modelos de micro-empresa de 
produção de alimentos rural, bem como a produção de energia envolvem a 
complexidade da dinâmica do fluxo de massa, energia e dinheiro.p , g

• Sistema de trabalho de projeto para produção descentralizada de energia 
para o sistema agro industrial estão em estudo para ser implementado em 
zonas rurais estão no nordeste do Brasilzonas rurais estão no nordeste do Brasil.

• Vários modelos computacionais com aplicação e ambientes adequados 
ferramenta de software diversos para a análise de sistemas, projeto e 
otimização do projeto de sistemas complexos são aplicadas. Mas os 
elementos do sistema foram integrados com sucesso para possibilitar o 
estudo dinâmico do fluxo do material, energia e custo para fazer enegry aestudo dinâmico do fluxo do material, energia e custo para fazer enegry a 
partir de resíduos de uma maneira econômica.



• O processo de análise económica pormenorizada da thhnermo e 
bicoversion utilizando a abordagem de tecnologia limpa são um passo 
importante no sentido da solução para estes problemas de designimportante no sentido da solução para estes problemas de design 
complexo processo 

• O processo de bioconversão é mostrado para ser melhor do que o 
d ã b õ bi itermo de conversão com base nas preocupações ambientais e 

energéticas relacionadas com a cadeia produtiva de frutas estudadas, 
onde a partir da disponibilidade de recursos ea sustentabilidade doonde a partir da disponibilidade de recursos ea sustentabilidade do 
ponto de vista de conversão térmica mostrou mais econômico em 
relação à bioconversão 
O i t d ã é d i d l li i• O sistema de cogeração é demasiado complexo para aplicar a energia 
rural, exige mão de obra treinada para projetar e operar, mas a bomba 
de calor pode ser uma tecnologia apropriada para as zonas rurais, com de ca o pode se u a tec o og a ap op ada pa a as o as u a s, co
economia de energia lager .
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