
CONVERSÃO 
DE RESÍDUOS 
EM ENERGIA 

A Fluence produz biogás a partir de biomassa, 
fornecendo aos clientes soluções inovadoras 
de conversão de resíduos em energia.



A experiencia da Fluence, suas habilidades, consciência e atenção para a economia de energia 
levaram a conclusão ideal do ciclo industrial através da reciclagem de resíduos do processo. 
Somos especialistas na instalação de sistemas de tratamento anaeróbico e no desenvolvimento 
de soluções rentáveis para nossos clientes. A Fluence oferece plantas personalizadas para a 
produção de biogás, fazendo a análise do tipo e da quantidade de biomassa a ser tratada, a fim 
de otimizar a solução, de acordo com as necessidades do cliente.

Toda Biomassa é Fonte de Energia
O tratamento de biomassa por digestão anaeróbica produz biogás, o que permite a produção 
simultânea de eletricidade e energia térmica. Com as soluções tecnológicas da Fluence, resíduos 
animais, silagem vegetal e biomassas mais complexas, assim como resíduos gerados pela indústria 
de alimentos podem se tornar energia. Estes últimos podem incluir resíduos de abatedouros, 
soro de leite, cerveja e produção de suco de frutas.
A equipe da Fluence é especialista no projeto de plantas de biomassa e na otimização de 
desempenho da produção de biogás. Nossos biodigestores funcionam até mesmo durante as 
manutenções de rotina ou não programadas. Eles são projetados para permitir uma operação 
continua, independente das operações de manutenção.
Cada cliente, seja industrial ou agrícola, é diferente e, consequentemente, as biomassas produzidas 
têm características especificas. Antes de projetar uma planta, a Fluence testa a capacidade da 
biomassa para a produção de biogás em nossos laboratórios e realiza uma análise econômica para 
estabelecer o retorno do investimento no contexto local.

Dessulfurização de Biogás 
O biogás é rico em sulfeto de hidrogênio, o que é 
prejudicial para cogeradores e caldeiras. Ao contrário de 
seus concorrentes, os sistemas de dessulfurização de 
biogás da Fluence não incluem sopradores de ar dentro 
da cúpula digestora ou lavagem tradicional do biogás 
com regentes químicos.

O processo de lavagem adotado pela Fluence explora um 
processo sinérgico de transferência do H₂S do gás para a 
solução de lavagem e uma fase de oxidação de enxofre 
sólido, garantindo maior eficácia na remoção úmida do 
ácido sulfídrico e uma redução drástica do consumo de 
reagentes e dos custos de operação. Esta solução da 
Fluence é a mais rentável do mercado.



Conversão de Nitrogênio 
A fermentação anaeróbica reduz grande parte do carbono orgânico contido na biomassa, mas 
deixa inalterado o teor de nitrogênio. A eliminação do lodo de digestores em terras agrícolas é 
habitualmente um problema, especialmente em regiões onde se restringe a quantidade de 
nitrogênio que pode ser propagado.

Com a sua experiencia na remoção de nitrogênio dos efluentes, a Fluence propõe tanto a 
nitrificação-desnitrificação tradicional quanto um processo biológico mais inovador, 
completamente autotrófico, que não necessita de carbono orgânico. Ambos processos 
convertem o nitrogênio do lodo dos digestores em nitrogênio gasoso sem o uso de ácidos ou de 
quaisquer outros produtos químicos, e sem gerar qualquer subproduto.

Projeto: Eurofish
O grupo Eurofish é uma empresa líder na indústria de atum 
no Equador, assim como no mercado global. A empresa 
possui uma planta de processamento em Manta, Equador, 
e para aumentar a produção e melhorar a qualidade do 
tratamento de efluentes, consultou a Fluence para atualizar 
a instalação, aumentando sua capacidade de conversão de 
resíduos em energia. A renovação da planta existente 
começou com a adição de um novo sistema de flotação 
por ar dissolvido (DAF) e outros tratamentos de efluentes. 
Além de melhorar o tratamento de efluentes básicos, 
a Fluence adicionou um novo digestor anaeróbico para o 
tratamento de lodo e para a produção de biogás, que a 
planta utiliza como combustível para a sua caldeira, 
gerando vapor utilizado dentro da planta de processamento. 
A Eurofish reduziu em 75% o volume de descarte de lodo 
desde que a nova planta foi instalada. A qualidade 
melhorada dos efluentes tratados cumpre com os padrões 
ambientais do país. Com a incorporação da tecnologia de 
conversão de resíduos em energia, a Eurofish reduziu 50% 
de seus custos de tratamento de efluentes e de 35 a 40% 
de seu consumo de energia. Esta fonte de energia renovável 
altamente eficiente permite à Eurofish economizar mais 
de USD 120.000 por ano.



A empresa Birra Peroni, que pertence ao 
Ab InBev-Asahi Group, produz por ano 53 milhões 
de litros de cerveja nas instalações Peroni em Bari, 
Itália. A empresa procurava aumentar a produção e, 
portanto, precisava ampliar a capacidade da sua 
fábrica, substituindo a planta de tratamento de 
efluentes existente. A Fluence forneceu um novo 
reator anaeróbico de Lodo Granular Expandido (EGSB), 
que, juntamente com os dois digestores anaeróbicos 
existentes, produz energia térmica para a caldeira da 
fábrica. A planta também é equipada com 
tratamento aeróbico e clarificação final. A planta de 
conversão de resíduos em energia rende 3.700 m³ 
de metano/d. Isto é suficiente para fornecer energia 
a cerca de 280 lares.

Projeto: Birra Peroni

©2019_Conversão_de_Resíduos_em_Energia_0424

Sobre a Fluence

A Fluence é líder nos mercados de tratamento descentralizado de água, efluentes e reúso, estabelecendo 
um marco na indústria com suas Soluções de Produtos Inteligentes, incluindo o Aspiral™, EcoBox™, 
NIROBOX™ e SUBRE. A Fluence oferece um conjunto integrado de serviços em todo o ciclo da água, 
desde a avaliação inicial, passando pelo projeto, fornecimento dos sistemas e sua posterior entrega até o 
suporte técnico permanente e otimização dos ativos relacionados à água, assim como soluções de BOOT 
e outras de financiamento. Com bases de operação na América do Norte, América do Sul, Oriente Médio, 
Europa e China, a Fluence tem experiencia em mais de 70 países enquanto estimula empresas e 
comunidades em todas as regiões para aproveitar ao máximo seus recursos hídricos.


