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A nossa maneira de contribuir com a 
diversificação da matriz energética brasileira 
é transformando aquilo que ninguém vê valor 
em oportunidade, ou seja, utilizamos 
resíduos orgânicos que podem causar 
impactos negativos ao meio ambiente para 
gerar energia limpa, armazenável e confiável.

INSPIRANDO
ALTERNATIVAS 
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01. Sistema de
       Pré-Biodigestão

 Sistema de02.
       Agitação Cinética

 Sistema de03.
       aquecimento

04. Tratamento
       de Biogás

 Geração05.

 Automação06.
       e controle

CONHEÇA NOSSA LINHA DE PRODUTOS. 



O sistema de pré-biodigestão tem como 
objetivo condicionar o substrato antes do 
sistema digestivo realizando um pré-
tratamento, assim como a boca em uma 
vaca, onde ocorre homogeneização, 
trituração visando aumento da 
digestibilidade do material.

SISTEMA DE
PRÉ-BIODIGESTÃO
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PRINCIPAIS BENEFÍCIOS:

• Diminui a ocorrência de entupimento das tubulações.

  digestibilidade do material.
• Aumento da superfície de contato dos sólidos e a 

• Alimentação contínua para o sistema digestivo.

  biodigestor.

• Homogeneização do substrato.

• Retenção de materiais grosseiros, indesejáveis para o  

• Inicio do processo de hidrolise.

ANTES DEPOIS



O sistema de agitação cinética tem como 
objetivo evitar assoreamento e formação de 
crosta nos biodigestores, através da 
recirculação do próprio biogás gerado no 
biodigestor. O biogás é comprimido em um 
tanque de pressão e em horário programado 
ele é impulsionado pela malha no fundo
do biodigestor, gerando um movimento 
vertical em todo substrato, mantendo 
sempre sua condição de fluxo pistonado e 
proporcionando uma digestão mais eficiente.

SISTEMA DE
AGITAÇÃO CINÉTICA
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PRINCIPAIS BENEFICIOS:

Tecnologia
exclusiva

AUMA 
ENERGIA 

• Aumento na produção de biogás em até 40%;

Tratamento mais eficiente (Maior remoção de DBO, DQO);• 

Homogeneização Vertical;• 

Minimiza o assoreamento do biodigestor; • 

Reduz os custos com limpeza;• 

Possibilidade de adicionar susbstrato com maior• 
concentração de Matéria Seca.
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ANTES E DEPOIS DA
APLICAÇÃO DO
SISTEMA

INDICADOR  
COM
AGITAÇÃO  

SEM
AGITAÇÃO

Produção específica média 
diária (m³ m-³ reator dia-1)

Rendimento sobre sólidos 
voláteis (m³ biogás kg-1 
adicionado)

Voláteis( % )
Remoção de Sólidos

0,362 0,298

0,571 0,470

80,16 58,77

* resultados obtidos com dejeto de suinocultura



O sistema de aquecimento foi desenvolvido 
com o objetivo de equilibrar a temperatura 
interna dos biodigestores. Para tal, a energia 
térmica produzida nos grupos moto-
geradores é aproveitada e, através de 
trocadores de calor, circulada pelo fundo do 
biodigestor.  As bactérias que produzem o 
metano se adaptam melhor em ambientes 
com temperaturas estáveis, preferivelmente 
na faixa mesofílica ótima (30 °C a 40 °C) ou 
termofílica (55 °C a 70°C).

SISTEMA DE
AQUECIMENTO
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• Manter a temperatura constante;

• Aumento na produção de biogás em até 20%

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS:

• Acelerar o processo de biodigestão.

• Controle da temperatura nos períodos sazonais;

• Melhora o rendimento global do sistema de biodigestão;



O sistema de tratamento do biogás consiste 
em equipamentos e sensores para melhorar 
a qualidade do biogás que utilizaremos para
alimentar o grupo moto-gerador. O objetivo 
desse processo é o condicionamento de 
temperatura e pressão do biogás e o 
tratamento do mesmo, diminuindo a 
concentração de H2S e água.

TRATAMENTO
DE BIOGÁS
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PRINCIPAIS BENEFÍCIOS:

• Maior confiabilidade no sistema;

• Redução custo de manutenção;

• Diminui índice de danos nos equipamentos;

• Evita paradas indesejadas.

Estado  Analisador de Gás     Valores atuais    Histórico   Admin 

Valores Configurações Regulações avançadas

H2S (ppm) 188.8 (10:04) 363.9 (10:09) 329.9 (10:14) 303.8 (10:19)

Co2 (%Vol.) 35.2 (16:02) 33.6 (10:06) 34.7 (10:11) 34.4 (10:16)

02 (% Vol.) 0.32 (10:01) 0.15 (10:06) 0.24 (10:11) 0.29 (10:16)

Ch4 (%Vol.) 61.1(10:02) 66.9 (10:06) 65.9 (10:11) 63.7 (10:16)

Bio 1 e 2 Bio 3 e 4 Bio 2 antes gerador



A CHP possui um vasto know-how na área e 
muita experiência, possibilitando assim a 
entrega de um serviço seguro e eficiente.

Com o objetivo de entregar produtos e 
serviços de alta qualidade, com um melhor 
custo beneficio, atualmente somos 
representantes da CHP Brasil, empresa 
fabricantes de geradores movido a biogás.

GERAÇÃO
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PRINCIPAIS BENEFÍCIOS:

• Melhor custo beneficio.

• Modularização / confiabilidade;

• Tecnologia com alto rendimento elétrico;

Representação:



RENDIMENTOS
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Curva de Rendimento
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Modelo

Potência Emergencia
- kva/kw

Potência Principal
- kva/kw

Potência Contínua
- kva/kw

Energy Efficiency

CHP60 CHP100 CHP150 CHP200 CHP300 CHP400 CHP500 CHP600

60/48 100/80 150/120 200/160 300/240 400/320 500/400 600/480

50/40 85/68 125/100 168/100 250/200 345/276 425/340 540/432

43/35 75/60 106/85 143/115 212/170 312/250 362/290 480/384

FINAME

P (kW)
0 0,00 0,0%
25 0,81 13,3%
50 1,30 21,5%
70 1,62 26,7%

100 1,81 30,0%
120 2,00 33,0%
150 2,09 34,5%
180 2,19 36,2%
200 2,28 37,7%
220 2,28 37,7%
250 2,32 38,3%

3 *kWh/Nm η elétrico (%)

* consumo de Biogás com uma concentração de 65% de metano 



A automação e controle compreende todas 
as etapas da usina, desde a pré-biodigestão 
até a geração. O objetivo da implementação 
desse sistema é a unificação da informações 
que são geradas na usina e a automatização 
dos equipamentos.

AUTOMAÇÃO E
CONTROLE
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• Informações de todo sistema em um mesmo

• Acompanhamento em tempo real da produção e dos

• Histórico de dados;

  software;

  principais indicadores;

  Automação do sistema.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS:



Rodovia BR 365  Km 428  Zona Rural
Patos de Minas  MG  CEP 38 700 973

www.aumaenergia.com.br 

T+ 55 34 3818 4600       

Ser consciente é envolver-se com as 
escolhas do cotidiano com foco na 
manutenção dos recursos naturais, 
econômicos e no cuidado com as pessoas.
Já pensou na sua capacidade de escolha 
sobre a energia utilizada por você? Entre 
em contato conosco.




