
PROCESSO E SISTEMA PARA REAPROVEITAMENTO DE GÁS CARBÔNICO TRANSFORMADOS POR MEIO DE FOTOSSÍNTESE EM OXIGÊNIO 
E HIDROCARBONETOS UTILIZADOS DE FORMA INTEGRADA PARA AUMENTO DA EFICIÊNCIA TÉRMICA EM SISTEMAS DE COMBUSTÃO

descrição

A presente invenção encontra seu campo de aplicação dentre os processos e sistemas para 
o aumento de eficiência térmica em fornos de combustão através da técnica de bio-oxicom-
bustão. O processo integrado para a produção e uso de Oxigênio, como um comburente, dos 
compostos orgânicos voláteis e/ou semivoláteis, como combustíveis, e do dióxido de carbono, 
como um diluente de Nitrogênio em um forno de combustão, tem como objetivo aumentar 
a eficiência térmica de fornos industriais. O Oxigênio é produzido em fotobiorreatores, que 
podem apresentar configuração variada, sendo alimentados com dióxido de carbono indus-
trial, cuja ação dos microorganismos converte o CO2 em produtos gasosos do metabolismo 
fotossintético. Adicionalmente, a fração não convertida do dióxido de carbono injetado no 
fotobiorreator é regenerada para uso como diluente do Oxigênio. O sistema aqui revelado 
compreende uma unidade de geração biológica, preferencialmente um fotobiorreator, que 
fornece a sua fase gasosa; duas unidades de bombeamento de gases (2) e (8) e dois sistemas 
de tratamento e purificação de gases (3) e (4) e (6) e (7), um forno de combustão (5) e dois 
conjuntos de medidores e controladores (9) e (10), que operam de forma integrada.

Projeto de biofixação de co2 Por microalgas

Acesse o vídeo através do link: https://youtu.be/y2nFDeKsnXU
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