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DE BIOGÁS PARA  
BIOMETANO E CO2 VERDE

O biogás é uma impor-
tante fonte de energia 
renovável que propor-
ciona uma alternativa, 
agora e no futuro. O 
enriquecimento de bio-
gás para biometano, 
que pode ser injetado na 
rede pública de gás na-
tural, oferece potencial 
adicional. A tecnologia 
avançada de enriqueci-
mento de biogás Pentair 
Haffmans apresenta 
vantagens substanciais, 
em comparação com 
sistemas convencionais.

FONTE DE ENERGIA VERDE RENOVÁVEL 
O biogás é produzido por um processo de 
fermentação anaeróbica, no qual o material 
biológico se decompõe em um ambiente sem 
oxigênio. O biogás  consiste essencialmente 
em metano (CH4) e dióxido de carbono 
(CO2). Quando o biogás é enriquecido 
para biometano com o uso de  técnicas 
convencionais, o processo produz CO2 como 
subproduto. O CO2, que contém um teor 
considerável de CH4, é expelido para o ar. O 
danoso "escape de metano" não é prejudicial 
apenas para o ambiente, mas também é 
uma fonte de energia desperdiçada.

A tecnologia de enriquecimento de biogás 
Pentair Haffmans recupera 100% do CH4 e 
elimina completamente o escape de metano. 
Isto resulta em uma produção maior de CH4 
e nenhuma emissão do danoso gás de efeito 
estufa CH4.

O biometano produzido com a tecnologia de 
enriquecimento de biogás Pentair Haffmans 
apresenta as mesmas especificações que 
o gás natural, o que o torna totalmente 
compatível com a infraestrutura e aplicações 
existentes de gás natural. Opcionalmente, o 
subproduto CO2 pode ser recuperado para 
uso em diversas aplicações, proporcionando 
uma fonte adicional de receita. 

Benefícios

• Alta produção de CH4

• Nenhum escape de CH4

• Nenhum uso de substâncias químicas

• CO2 limpo (isto é, produzido sem danos 
ambientais) como um produto rentável

• Diversas configurações do sistema

• Soluções compactas

• Diversas opções de Contratos de 
Manutenção

SOBRE A PENTAIR PLC

A Pentair plc (pentair.com) produz produtos, serviços e soluções líderes no setor para as diferentes necessidades de seus clientes relacionadas a água e outros fluidos, gestão térmica e 
proteção de equipamentos. Com faturamento de US$ 6,4 bilhões em 2015, a Pentair emprega aproximadamente 28.000 pessoas no mundo inteiro. 
Os produtos e tecnologias comprovados Pentair Haffmans são utilizados nas indústrias relacionadas a cervejas, refrigerantes, vinhos, destilarias, bioetanol e biogás para a recuperação 
de CO2 com grau alimentício a partir dos processos de fermentação. Independente de você precisar de um sistema de tamanho padrão ou de uma solução sob medida, a Pentair Haffmans 
produz e comissiona componentes e soluções padronizadas.
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CNG (GÁS NATURAL  
COMPRIMIDO)
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FERTILIZANTES



TECNOLOGIA DE MEMBRANA

NOSSA SOLUÇÃO DE MEMBRANA
A unidade de separação por membrana é 
a parte central do sistema. A tecnologia de 
membrana para o enriquecimento de biogás 
é relativamente nova, mas já conta com um 
extenso histórico de sucesso. Os benefícios 
das membranas em relação a outros tipos 
de sistemas de separação, como os siste-
mas de lavagem com água (water scrubber), 
lavagem com amina e balanço de pressão 
(pressure swing systems), são reconhecidos 
pelo mercado de enriquecimento de gás. 
 
Membranas para a separação de gases

Para que a separação eficiente CO2/CH4 seja 
possível, as impurezas devem ser removidas 
em uma etapa prévia. Uma das técnicas mais 
importantes para isto é o uso de carvão ativa-
do, que absorve substâncias indesejadas. 

As membranas separam os dois componen-
tes principais do gás: CH4 e CO2. A separa-
ção é feita pela diferença de pressão sobre 
a superfície da membrana. O biogás de alta 
pressão é passado pela membrana e o CO2 

passa através da superfície da membrana 
para o permeado - o lado de baixa pressão 
- com rapidez muito maior que o CH4 . As 
membranas trabalham por diferencial de 
pressão, de modo que quanto maior a pres-
são, mais CO2 passa através da superfície da 
membrana.

A descarga da membrana (o retentado) con-
tém principalmente CH4, já que o CO2 foi em-
purrado através da superfície da membrana. 
O gás enriquecido com CO2 deixa a membra-
na no lado de baixa pressão (permeado).

Soluções com múltiplos estágios

Com o uso de um sistema de multimem-
branas, 99% do CO2 pode ser removido do 
biogás, fornecendo um sistema de produ-
ção de biometano com eficiência de custo. A  
Haffmans também pode fornecer um sis-
tema de membrana de dois estágios, jun-
tamente com um sistema criogênico que 
opera sem escape de metano. Este sistema 
gera dois produtos valiosos: biometano e 
CO2 100% líquido. 

Benefícios
• Não há necessidade de substâncias 

químicas ou outros produtos de 
consumo

• Separação com eficiência energética 
de CH4 e CO2

• Separação em temperaturas ambiente.

• Processo de separação contínua.

• Sem necessidade de calor 

• Projeto compacto e modular, flexível e 
facilmente expansível 

• Eficiência de custo para menores 
capacidades

• Remoção de CO2 com eficiência de 
custo

Permeado - Gás CO2 
concentrado em baixa pressão

Retentado - Biometano
de alta pressão

Biogás bruto
comprimido

A Pentair Haffmans con-
ta com extenso conhe-
cimento em tecnologia 
de separação por mem-
brana, especificamente 
para a separação de 
CH4 e CO2. Como nosso 
parceiro, você pode ter 
a certeza de receber a 
melhor solução para o 
seu projeto específico de 
enriquecimento de bio-
gás. 



RECUPERAÇÃO DE CO2 E 0% DE ESCAPE DE METANO
Benefícios
• Nenhum escape de metano

• Nenhuma substância química adicional

• Nenhuma necessidade de calor

• Projeto compacto e modular

• Fácil de operar

• Soluções containerizadas padronizadas

• CO2 limpo como um produto rentável

CO2 líquido para
• Gelo seco

• Gás de solda

• Estufas de plantas

• Extintores de incêndio

• Produção de alimentos e bebidas

A porção de gases de efeito estufa danosos 
para o meio ambiente liberada para a atmos-
fera é reduzida a zero, o que torna esta tecno-
logia um investimento à prova do futuro. Isto 
é especialmente relevante em termos dos 
regulamentos da UE para maior redução das 
emissões globais que aquecem o planeta.

Uma vez que o CO2 produzido está em confor-
midade com as especificações da EIGA (As-
sociação Europeia de Gases Industriais), uma 
opção adicional é vender o CO2 liquefeito para 
terceiros. A Pentair Haffmans é parceira de 
uma grande empresa de gás industrial e pode 
auxiliar operadores de unidades industriais.

A Pentair Haffmans recupera o escape de CH4 
da unidade de membrana e oferece a possibi-
lidade de produzir um segundo produto - CO2 
limpo - a partir do biogás natural. O sistema 
de recuperação de CO2 com eficiência de custo 
separa o CO2 da vazão de gás, o que permite a 

recuperação de 100% do CH4 e a produção de 
CO2 limpo.

O sistema comprime, purifica, desumidifica 
e liquefaz o CO2. Quando o gás CO2 é ejetado 
para a atmosfera, o CO2 líquido é reutilizado 
no sistema para poupar energia. Isto resulta 
em uma separação econômica de CH4 e CO2. 
Quando o CO2 é vendido como CO2 líquido, uma 
unidade adicional de resfriamento e um tan-
que de armazenamento de CO2 líquido são ne-
cessários. O acréscimo deste sistema aumen-
ta o consumo de energia elétrica, mas gera um 
segundo produto para cobrir os custos. 

O CO2 produzido na instalação de recuperação 
pode alcançar altas especificações para uso 
em aplicações na indústria de bebidas, em 
estufas de plantas e em processos de conge-
lamento. A instalação da recuperação de CO2 é 
uma vantagem importante em uma operação 
sustentável e viabiliza a recuperação de 100% 
de CH4.

A Pentair Haffmans vai 
um passo além recupe-
rando o gás CO2 após a 
unidade de separação 
por membrana. Este 
sistema recupera 100% 
do CH4, produzindo CO2 100% puro e enviando 
todas as impurezas – in-
cluindo o CH4 –  de volta 
para o sistema de mem-
brana, em vez de redu-
zir as emissões de CH4 queimando o fluxo rico 
em CO2 que vem do sis-
tema de membrana. 

TECNOLOGIA CRIOGÊNICA Biogás

Biometano

Unidade de 
membrana de 
separação de 

gases

Recuperação 
de metano com 
0% de escape 

de CH4

Recuperação 
de CO2/CO2 

líquido



SOLUÇÕES ENGENHEIRADAS

Um número crescente 
de produtores de biogás 
deseja ter uma gestão efi-
ciente de recuperação de 
dióxido de carbono (CO2) e 
biometano para maximi-
zar a receita e minimizar 
o impacto ambiental.

NOSSOS SISTEMAS DE ENRIQUECIMENTO 
DE BIOGÁS:

Sistema Standard

O sistema Standard utiliza membranas para 
enriquecer o biogás e transformá-lo em 
biometano, reduzindo o escape de metano 
para quase zero, sem a possibilidade de 
recuperar CO2.

Sistema Advanced

Este sistema utiliza tecnologia de membrana 
e criogenia para permitir que os clientes 
produzam biometano sem qualquer escape 
de metano. A produção de metano com 
este sistema é de 100%, o que impede que 
o metano entre na atmosfera. Além disso, 
este sistema utiliza o CO2 para reduzir o 
consumo de energia durante o processo de 
resfriamento e expele 100% do CO2 gasoso 
para a atmosfera.

 

A SOLUÇÃO CERTA - NOSSOS SISTEMAS

FONTE DE RECEITAS

STANDARD

INJEÇÃO NA REDE
DE GÁS NATURAL BIO CNG

ADVANCED 
ADVANCEDplus

ESCAPE DE
METANO

< 0.5%
0%
0%

MÓDULO DE RECUPERAÇÃO DE CO2

COMING END OF 2016: BIO LNG!
0%

CO2 GRAU 
ALIMENTÍCIO

NOVA
USINA DE
ENRIQUECI-
MENTO DE
BIOGÁS

USINA
ATUAL DE
BIOGÁS 

LINHA DE PRODUTOS
HAFFMANS 

A Pentair Haffmans oferece quatro 
soluções para o enriquecimento de biogás e 
recuperação de CO2 utilizando tecnologia de 
membrana e criogenia. A visão geral ilustra 
as maiores diferenças nos fluxos de receita e 
na recuperação de escape de metano.

 Sistema Avançado Plus 

Nosso sistema Advanced Plus utiliza tecnologia 
de membrana e criogenia semelhante à 
do sistema Advanced e enriquece o biogás 
para CH4 com 0% de escape de metano.  A 
principal diferença entre o sistema Advanced 
e o sistema Advanced Plus é que o último não 
purga qualquer CO2 na atmosfera. Em vez 
disso, o CO2 é liquefeito e armazenado em 
tanques de armazenamento de CO2 e pode ser 
usado como uma fonte de receita adicional.

 
PARA USINAS EXISTENTES DE ENRIQUECI-
MENTO DE BIOGÁS 
Módulo on de Recuperação de CO2

Para usinas existentes de enriquecimento 
de biogás, a Pentair Haffmans oferece este 
sistema para enriquecer CO2 proveniente de 
suas instalações atuais de enriquecimento de 
biogás, para gerar CO2 como uma fonte  de receita 
adicional. Ele apresenta os mesmos resultados 
que o sistema Advanced Plus: Produção de 
100% de metano e CO2 gasoso ou líquido. 
Este sistema pode ser facilmente conectado a 
seu sistema atual de biogás.



FALE 
COM OS ESPECIALISTAS

Serviço remoto

Em nossa instalação remota, uma linha de 
conexão de dados coloca instantaneamente 
os especialistas da Pentair Haffmans on-line 
com o seu sistema. Este serviço maximiza o 
tempo de operação útil de sua usina. 

Peças de reposição originais

A Pentair Haffmans fornece peças de 
reposição originais a preços competitivos. 
Pacotes de peças de reposição e consulta 
de estoque, com base em nossa longa 
experiência, ajudam você a reduzir custos e 
manter em operação sua usina

Equipes de serviço globais credenciadas

A Pentair Haffmans está presente em mais 
de 150 países. Independente do local da sua 
usina, nossa rede global de engenheiros 
de serviços profissionais com amplo 
conhecimento e grande experiência garante 
desempenho máximo para o seu sistema.

Através da gestão abran-
gente do ciclo de vida, 
garantimos que o seu 
sistema continuará 
atendendo às suas ex-
pectativas. Oferecemos 
planos de serviço perso-
nalizados que vão desde 
contratos de manutenção 
até acordos completos 
de nível de serviço. Uma 
experiente equipe de ser-
viços trabalha com sua 
empresa para a criação 
do programa de serviço 
mais apropriado para 
você.

Auditorias/manutenção de plantas

A inspeção no local e a manutenção preven-
tiva do seu sistema de enriquecimento de 
biogás são formas eficientes de maximizar 
o desempenho da sua usina. Todas as visitas 
incluem um relatório detalhado sobre o sta-
tus e desempenho da sua usina. 

Suporte técnico 24/7

A Pentair Haffmans oferece serviços ao 
cliente e suporte técnico incomparáveis. 
Para ajudá-lo a obter eficiência máxima 
de sua planta, os especialistas no produto 
estão disponíveis 24/7 por telefone, e-mail 
ou atendimento remoto.

GESTÃO DO CICLO DE VIDA

SUPORTE TÉCNICO 
24/7

EQUIPES GLOBAIS 
CREDENCIADAS DE 

SERVIÇO

MONITORAMENTO/
TENDÊNCIAS DE DADOS DE 

SERVIÇO REMOTO

TREINAMENTO

PEÇAS DE REPOSIÇÃO 
ORIGINAIS

AUDITORIAS/
MANUTENÇÃO DA

PLANTA

GESTÃO DE CONTRATOS /  
ACORDOS DE NÍVEL DE 

SERVIÇO

MAIS CONTROLE
MELHOR ECONOMIA
UTILIZAÇÃO MÁXIMA
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