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RELATÓRIO DESCRITIVO
“CONJUNTO INTEGRADO DE BIOREATORES ANAERÓBICOS E PROCESSO PARA A
PRODUÇÃO DE BIOMETANO POR DIGESTÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA”
1) O presente relatório de patente de invenção tem por objetivo apresentar uma
inovação tecnológica (física e operacional) concebida para plantas de geração de
biogás com alta concentração de biometano.
2) Tecnologias da digestão anaeróbia são mundialmente conhecidas, estudadas e
aplicadas de diversas formas. Vasta literatura nos apresenta uma infinidade de casos,
modelos e plantas. Vários estudos foram desenvolvidos e aplicados, cada qual à sua
maneira. Trouxeram importantes contribuições com o intuito de evitar e/ou corrigir
diversos tipos de disfunções e/ou falhas que possam vir a comprometer o desempenho
e a eficiência dos biodigestores. Entretanto, estas contribuições, via de regra, estão
relacionados, principalmente, à preservação do próprio processo de decomposição da
matéria orgânica em condições mais favoráveis, restritas à concepção clássica de
operar todas as fases da digestão em um único biodigestor. Não por acaso, muitas
plantas de biodigestores se especializaram, exclusivamente, no tratamento de um
único substrato ou matéria prima, relegando para segundo plano estudos sobre a
microbiologia do processo da biodigestão, do gerenciamento de suas fases, atividades
e de suas reações bioquímicas, da promoção da atividade microbiana por difusão de
inóculos inerentes ou não no processo, da adição de nutrientes como alimentador da
ação microbiana e gestão das transferências de fluxos de biomassa e gases com vistas
a potencializar a biomassa e otimizar o processo.
3) A digestão anaeróbica é um processo bioquímico que contempla múltiplas etapas
com diversas reações complexas e sensíveis, onde a matéria orgânica é digerida
progressivamente por diferentes tipos de microrganismos até atingir sua fase final com
a produção do biogás e, no nosso caso, com alta concentração de metano. Sabe-se que
a metanogênese é um tipo de respiração anaeróbica em que um composto de carbono
(como o CO2) funciona como aceptor de elétrons. Ocorre principalmente na ausência
de sulfatos, nitratos, metais oxidados e, em especial, de oxigênio (o processo ocorre
quando esses aceptores de elétrons, mais favoráveis que o composto de carbono,
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estão ausentes). Na decomposição de resíduos orgânicos, há participação de
microrganismos distintos: (i) bactérias fermentativas acidogênicas, as quais
fermentam a matéria orgânica complexa presente nos resíduos produzindo ácidos
orgânicos, álcoois, cetonas, hidrogênio e gás carbônico; elas são as primeiras a
atuar na decomposição e as que mais se beneficiam energeticamente; (ii)
bactérias e arqueas acetogênicas, as quais são responsáveis pela conversão de
muitos dos compostos orgânicos produzidos pelos micro-organismos acidogênicos
em acetato, já que geralmente cerca de 70% da produção de metano nos
reatores

ocorre

por

(iii)

bactérias e arqueas metanogênicas acetoclásticas

(consumidoras de acetato). O restante da produção (30%) fica a cargo de (iv)
metanogênicas hidrogenotróficas (consomem hidrogênio).
4) Dada as características intrínsecas deste processo faz-se necessário ter estrutura
física e operacional com dispositivos de controle para assegurar as melhores condições
ambientais para o desenvolvimento e interação destas diversas fases. O
gerenciamento controlado do processo microbiológico da matéria orgânica, da
dinâmica de suas reações que geram uma infinidade de novas combinações
moleculares, da hidráulica de seus fluídos, da geração constante de diversos gases,
etc., de forma otimizada, previsível e controlada é o que permite obter o máximo
rendimento com uma produção que melhor se ajuste com a sua utilização final.
5) O “CONJUNTO INTEGRADO DE BIOREATORES ANAERÓBICOS E PROCESSO PARA A
PRODUÇÃO DE BIOMETANO POR DIGESTÃO DA MATÉRIA ORGÂNICA” controla todas
as fases do processo da biodigestação anaeróbica. É constituído de uma moega (1)
acoplada a um repicador (2) com capacidade para processar grande quantidade de
resíduos orgânicos. Esta terá duas funções: dosar a quantidade de resíduos e servir de
bandeja de alimentação para o moinho de martelo (3), dotado de peneiras e placas de
impacto, que reduzirão a granulometria das partículas. Estas serão conduzidas pela
rosca transportadora helicoidal (4), resistente à corrosão e à abrasão, até o Tanque
Contentor (5) que por bombeamento enviará a biomassa para o Misturador
Homogeneizador (6) que é um compartimento único de formato cilíndrico com base e
topo planos, construído em material com dimensões, características mecânicas e
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químicas adequadas à sua finalidade, com tratamento anticorrosivo e jateamento
interno, adequado ao armazenamento de resíduos abrasivos; dotado de sensores para
controle de temperatura (6.1), agitadores internos (6.2), drenos (6.3), tubulações de
entrada de carga orgânica afixadas em seu topo para efluentes (6.4) e na parte
superior de sua lateral para biomassa (6.5) e de saída em sua base (6.6) acopladas com
válvulas de bloqueio de acionamento automático e manual e boca de inspeção (6.7)
em sua parte superior com diâmetro superior a 500 mm com fechamento hermético.
O Misturador Homogeneizador realizará a primeira fase da retenção hidráulica, isto é,
sua fase física de mistura, aquecimento e homogeneização da biomassa. Após este
processo, a biomassa é daí retirada pela estação de bombeamento via bomba de
rotação (fluxo) (7) controlada pelo sistema de controle e é conduzida para o Duto
Aéreo Transportador (8) responsável por realizar a distribuição da biomassa e o
enchimento dos biorreatores (9), cada qual com sua conexão individual. O Duto Aéreo
Transportador (8) é de aço de alta resistência e baixa liga (ARBL) de seção circular,
revestidos de películas poliméricas inertes para operar sob pressão e vazões com alta
carga, resistente a meios agressivos e adequado a vazão da estação de bombeamento.
A conexão do Duto Aéreo Transportador (8) é tubular e individual para cada biorreator
(9); dotado de válvulas de bloqueio e engate rápido de alumínio fundido.
6) Ao Conjunto de Biorreatores (9) compete realizar a decomposição e fermentação da
biomassa, sendo responsáveis pela geração de biogás; possuem formato de tanque
cilíndrico com dupla parede de aço - interna de aço inox e externa de aço carbono auto estruturadas, soldadas a laser de forma intermitente produzindo cânulas por
onde o fluído térmico circula, controlando a temperatura interna da biomassa através
de guias de correntes (fluxo/contra-fluxo) acionadas automaticamente por sensores
(9.1) de nível e de temperatura, podendo chegar até 120º C; cúpula superior
abobadada com duas válvulas de bloqueio (entrada e saída), conectadas a tubulações
independentes: uma com o Duto Aéreo Transportador (9.2) e a outra para extração
e/ou injeção de gases (9.3) conectada ao Tanque de Transferência (10) e uma válvula
de exaustão de segurança (9.4); agitadores internos de pá inclinada (9.5) revolvedora
acoplados no eixo vertical central (9.6), responsáveis pela homogeneização da
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biomassa. Os biorreatores (9) possuem base plana dotada de válvula de bloqueio
(entrada e saída) (9.7) conectada por tubulação ao Tanque de Transferência (10) para
o manejo da biomassa e são dotados de sensores (9.1) em tempo real para controle do
processo: pressão, pH da fase líquida e composição do gás. Um biorreator será
destinado somente para o cultivo de inóculos que serão utilizados como aceleradores
do processo e ajuste microbiológico da biomassa (9.8).
7) O Tanque de Transferência (10) é um espaço contingenciado, reservado para
realizar o manejo do fluxo de trocas de biomassas e gases gerados nos biorreatores,
pelo qual, são realizados os processos de recirculação, retirada e reintrodução de
substratos e nutrientes a partir dos requisitos de processo necessários para as
diferentes tipologias de matérias primas, promovendo de maneira apropriada o
processamento e o equilíbrio da biodigestação e induzindo a aceleração da
multiplicação bacteriológica com a promoção da disgregação das moléculas complexas
de proteínas, gorduras e carboidratos que compõem os resíduos orgânicos,
estimulando a proliferação da ação das bactérias e arqueas metanogênicas
responsáveis pela geração do biometano. É um tanque único subdividido em duas
câmaras, ou dois tanques, independentes: uma de biomassa (10.1) e outra de gases
(10.2) por onde serão realizadas as suas transferências; possui formato cilíndrico de
base e topo planos, construído em material com características mecânicas e químicas
adequadas à sua finalidade, com tratamento anticorrosivo e jateamento interno;
dotado com controle de temperatura (10.3), duas válvulas de bloqueio de carga e
descarga afixadas no topo da câmara de gases conectada à tubulação de gases dos
biorreatores (10.4) e outra ao gasômetro (10.5) e, em sua base, há duas válvulas de
bloqueio, uma conectada ao Duto Aéreo Transportador (8) e a outra à tubulação de
fluxos de biomassas dos biorreatores (10.7) para possibilitar o manejo de
transferências; duas bocas de inspeção (10.8), uma em cada câmara com fechamento
hermético e escada de marinheiro. As tubulações de transferência de gases são aéreas,
flexíveis e móveis, de alta pressão, adequadas à descarga por pressão, dotadas de bico
abastecedor e terminais para engates nas extremidades, válvulas de bloqueio com
acionamento remoto e de saída com fechamento rápido e sistema de engate rápido
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em alumínio fundido, seguindo os mesmos padrões já citados e de acordo com as leis e
normas aplicáveis.
8) “CONJUNTO INTEGRADO DE BIOREATORES ANAERÓBICOS E PROCESSO PARA A
PRODUÇÃO DE BIOMETANO POR DIGESTÃO DA MATÉRIA ORGÂNICA” possui um
sistema de controle digital, provendo o gerenciamento automático da planta que é
composto por um sistema supervisor de controle da dinâmica dos processos da
biodigestação, sistemas de aquisição de dados dos sensores de temperatura, de
pressão, de composição dos gases, do pH, da condutividade, de análise biológica para
medir o desenvolvimento e o nível de proliferação dos microrganismos, instalados nos
biorreatores (9), complementados por análises laboratoriais por amostragem, aptos
para medir, em tempo real, todas as fases do processo e controladores programáveis
de acionamento sequencial para operar as transferências de fluxos de biomassas e
gases. A operação automática da planta, que inclui a ativação das transferências entre
o Tanque de Transferência (10) e os biorreatores (9) pelo sistema de controle digital,
será acompanhada pela visualização dos sinóticos de controle da planta; e será
registrada por um servidor de Base de Dados que possui interface com o sistema de
automação e controle em toda a planta.
9) Por fim, o biometano gerado pelo “CONJUNTO INTEGRADO DE BIOREATORES
ANAERÓBICOS E PROCESSO PARA A PRODUÇÃO DE BIOMETANO POR DIGESTÃO DA
MATÉRIA ORGÂNICA” será retirado do sistema e encaminhado para uma central de
recepção do gás (gasômetro) (10.5) e, o biodigestado sólido será centrifugado (11),
estabilizado e poderá ser utilizado como insumo na agricultura (12) e o líquido retorna,
por tubulação (13), para o Tanque Contentor (5).
10) Em resumo, a patente de invenção aqui requerida, partindo dos resíduos
orgânicos, produzirá biometano que poderá ser utilizado na geração de energia
elétrica, térmica e veicular e o biodigestado como insumo agrícola.
11) A invenção ora descrita faz referência aos desenhos anexo, os quais:
12) A figura 1/4 é um desenho esquemático da planta e do processo do “CONJUNTO
INTEGRADO DE BIOREATORES ANAERÓBICOS E PROCESSO PARA A PRODUÇÃO DE
BIOMETANO POR DIGESTÃO DA MATÉRIA ORGÂNICA” ilustrando sua forma; seus
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dutos, suas conexões, meios de alimentação, as transferências entre biorreatores via
Tanque de Transferência, de suas cargas e descargas.
13) A figura 2/4 é uma vista em corte, do Misturador Homogeneizador ilustrando sua
forma, seu interior e suas conexões de carga e descarga.
14) A figura 3/4 é uma vista em corte do Biorreator ilustrando sua forma, seu interior e
suas conexões de carga e descarga.
15) A figura 4/4 é uma vista em perspectiva do Tanque de Transferência ilustrando sua
forma e suas conexões.
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REIVINDICAÇÕES

1) CONJUNTO INTEGRADO DE BIOREATORES ANAERÓBICOS PARA A
PRODUÇÃO DE BIOMETANO POR DIGESTÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA” é
caracterizado por ser um sistema constituído de uma Moega (1), um Repicador (2), um
Moinho de Martelo (3), uma Rosca Transportadora Helicoidal (4), um Tanque Contentor
(5), um Misturador Homogeneizador (6), uma Bomba de Rotação de controle de fluxos
(7), um Duto Aéreo Transportador (8), um conjunto de Biorreatores (9) que são ligados
em rede, estando ligados entre si por intermédio do Tanque de Transferência (10), um
Gasómetro (10.5), uma Centrífuga (11), uma Bomba de Retorno (13), construídos em
material com dimensões, características mecânicas e químicas adequadas à sua finalidade,
com tratamento anticorrosivo e jateamento interno, adequado ao armazenamento de
resíduos abrasivos.
2) “CONJUNTO INTEGRADO DE BIOREATORES ANAERÓBICOS E PROCESSO
PARA A PRODUÇÃO DE BIOMETANO POR DIGESTÃO DE MATÉRIA
ORGÂNICA” de acordo com a reivindicação (1) é caracterizado por possuir um
Misturador Homogeneizador (6) que realizará a primeira fase da retenção hidráulica, isto
é, sua fase física de mistura, aquecimento e homogeneização da biomassa para o seu
posterior envio para o Duto Aéreo Transportador (8), é um compartimento único de
formato cilíndrico com base e topo planos, construído em material com dimensões,
características mecânicas e químicas adequadas à sua finalidade, com tratamento
anticorrosivo e jateamento interno, adequado para o armazenamento de resíduos
abrasivos, dotado de sensores de controle de temperatura (6.1), agitadores internos (6.2),
drenos (6.3), tubulações de entrada de carga orgânica afixadas em seu topo para efluentes
(6.4) e na parte superior de sua lateral para biomassa (6.5) e de saída em sua base (6.6)
acopladas com válvulas de bloqueio de acionamento automático e manual e boca de
inspeção (6.7) em sua parte superior com diâmetro superior a 500 mm com fechamento
hermético.
3) “CONJUNTO INTEGRADO DE BIOREATORES ANAERÓBICOS E PROCESSO
PARA A PRODUÇÃO DE BIOMETANO POR DIGESTÃO DE MATÉRIA
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ORGÂNICA” de acordo com a reivindicação (1) é caracterizado por possuir um Tanque
de Transferência (10) contingenciado, reservado para realizar o manejo dos fluxos de
trocas de biomassas e gases gerados nos biorreatores, pelo qual, são realizados os
processos de recirculação, retirada e reintrodução de substratos e nutrientes a partir dos
requisitos de processos necessários para as diferentes tipologias de matérias primas,
promovendo de maneira apropriada o processamento e o equilíbrio da biodigestação e
induzindo a aceleração da multiplicação bacteriológica com a promoção da disgregação
das moléculas complexas de proteínas, gorduras e carboidratos que compõem os resíduos
orgânicos, estimulando a proliferação da ação das bactérias e arqueas metanogênicas
responsáveis pela geração do biometano, é um tanque anaeróbio único subdividido
internamente em duas câmaras, ou dois tanques, independentes, um para a biomassa
(10.1) e o outro para os gases (10.2) e possui formato cilíndrico de base e topo planos,
construído em material com características mecânicas e químicas adequadas à sua
finalidade, com tratamento anticorrosivo e jateamento interno, dotados com controle de
temperatura (10.3), duas válvulas de bloqueio de carga e descarga afixadas no topo da
câmara de gases conectada à tubulação de gases dos biorreatores (10.4) e outra ao
gasômetro (10.5) e, em sua base, há duas válvulas de bloqueio, uma conectada ao Duto
Aéreo Transportador (8) e a outra à tubulação de fluxos de biomassas dos biorreatores
(10.7) para possibilitar o fluxo de transferências, duas bocas de inspeção (10.8), uma em
cada câmara com fechamento hermético e escada de marinheiro; as tubulações de
transferência de gases são aéreas, flexíveis e móveis, de alta pressão, adequadas à
descarga por pressão, dotadas de bico abastecedor e terminais para engates nas
extremidades, válvulas de bloqueio com acionamento remoto e de saída com fechamento
rápido e sistema de engate rápido em alumínio fundido.

4) Processo para a produção de biometano por digestão da matéria orgânica caracterizado
por triturar a matéria orgânica em micro sólidos e introduzi-la no misturador (6),
transformando-a em biomassa que irá abastecer o duto aéreo (8), responsável pelo
enchimento do conjunto integrado de bioreatores conforme definido na reivindicação 1,
que estão ligados entre si e ao tanque de transferência (10), através do qual é realizado o
manejo independente de fluxos de biomassa e gases gerados nos biorreatores
selecionados.
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DESENTO ESQUEMÁTICA DA PLANTA E DO PROCESSO
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