
A Nossa Missão: Zero Emissões
       Zero Resíduos

A Revolução de Energia: As centrais BNL Clean Energy
(CEP) são centrais termoquímicas de zero resíduos e zero 
emissões para biomassa, resíduos e combustíveis, que 
fornecem energia e combustível limpos e renováveis sem 
prejudicar o ambiente.

Centrais BNL Clean Energy
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Operação automática 
Compacto e modular

(Página 9)

Receitas adicionais 
Serviço de leasing

(Página 10 e 12)

Zero Emissões
Sem CO2, sem poluição do ar, 
sem efeitos no clima... (Página 5)

Múltiplas matérias-
primas

Biomassa, produtos químicos, óleo, 
plásticos, lamas, pneus, resíduos... 

(Página 6)



Operação automática 
Compacto e modular

(Página 9)

Receitas adicionais 
Serviço de leasing

(Página 10 e 12)

Zero resíduos
Reciclagem completa das 

águas residuais... (mineração 
urbana; Página 8)

Combustível 
sintético

Diesel sintético, óleo 
combustível, gasóleo, 

querosene, cera... (Página 7)

Energia limpa e 
flexível

Eletricidade, ar quente, vapor de 
processo, aquecimento e arrefecimento 

urbanos, dessalinização de água do 
mar... (Página 7)

A Nossa Missão: Zero Emissões
       Zero Resíduos
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Processo de energia limpa

O nosso processo BNL Clean Energy Process produz um 
gás sintético, rico em hidrogénio, a partir da combustão 
de biomassa, resíduos orgânicos e lixo.

O gás sintético é transformado em combustíveis 
sintéticos líquidos num reator catalítico (processo GTL). 
Ao transformar gases de combustão em produtos úteis, a 
nossa central BNL Clean Energy funciona com zero 
emissões.

O combustível sintético substitui combustíveis à base de 
petróleo como o diesel e a gasolina, com efeitos 
ambientais muito positivos e gera mais receitas.

Energia verde limpa com receitas adicionais
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Energia e combustível limpos e sustentáveis

As nossas centrais BNL Clean Energy, Série M, são modulares e 
compactas; à prova de som, pó e cheiro; operação automática; com as 
seguintes capacidades de processamento diário:

● Entrada de 3-800 toneladas métricas de matéria-prima/d
● Saída de 1-60 MW de energia limpa
● Saída de 5-500 barris/d de combustível sintético
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Incineração  de residuos

Energia de carvão

Emissões de CO2 durante o período de vida para centrais energéticas.

Zero Emissões

significa que não há gases 
de combustão, CO2, 
poluição do ar, danos 
ambientais, efeitos negativos 
no clima.

   Zero Emissões

As centrais BNL Clean Energy têm zero 
emissões, o que significa que não há gases 
de combustão, CO2, poluição do ar, danos 
ambientais, efeitos negativos no clima, 
pegada de carbono.

A Nossa Missão: Zero Emissões
       Zero Resíduos
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Múltiplas matérias-primas
A central BNL Clean Energy pode processar 
substâncias combustíveis como biomassa, 
resíduos, lamas de óleo, resíduos e 
misturas de todos estes.

A trituração e secagem automáticas da 
matéria-prima permitem alimentar 
diretamente uma ampla gama de matéria-
prima combustível.

Múltiplas matérias-primas de muitas fontes 
locais diferentes podem ser utilizadas para 
operação sustentável e receitas adicionais.

Biomassa/Resíduos verdes

Biosólidos/Lamas

Residuos comerciais 

Pneus usados 

Embalagens/Plásticos

Combustível sintético
Além da energia flexível, a central BNL Clean 
Energy converte gases de combustão em 
combustível sintético precioso como, por 
exemplo, gasóleo, diesel e querosene.
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Energia limpa e flexível

A central BNL Clean Energy produz energia 
limpa e flexível sem quaisquer emissões 
para, por exemplo:

● Geração de energia (até 20 MW)
● Ar quente para fornalhas (900-400 °C).
● Vapor de processo (máx. 40 bar/280 °C)
● Aquecimento e arrefecimento urbanos
● Calor para dessalinização de água do mar

Energia eléctrica

Aquecimento e 
arrefecimento urbanos

Secagem de ar quente

Dessalinização de água 
do mar

Vapor de processo

A Nossa Missão: Zero Emissões
       Zero Resíduos

Combustível sintético
Além da energia flexível, a central BNL Clean 
Energy converte gases de combustão em 
combustível sintético precioso como, por 
exemplo, gasóleo, diesel e querosene.
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Zero resíduos

A central BNL Clean Energy extrai cinzas e resíduos da 
central num sistema selado para reciclagem completa 
de material e elementos.

As cinzas, contaminantes e resíduos, incluindo fósforo, 
enxofre, nitratos, metais pesados e elementos de terras 
raras são totalmente reciclados como matérias-primas 
para a indústria.

Isto é a Mineração Urbana. Assegura a reutilização dos 
recursos e a não colocação de resíduos nocivos em 
aterros sanitários.

Metais ferrosos/não 
ferrosos 

Cinzas/Material inerte Substances dangereusesElementos perigososElementos perigosos
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Compacto e modular

O nosso processamento térmico a alta pressão, 
inovador e proprietário permite a pequena ocupação de 
espaço e a compacidade da central BNL Clean Energy. 
O tamanho da central BNL Clean Energy corresponde a 
apenas cerca de 20 % de uma central térmica 
convencional que produz energia a partir de resíduos.

O equipamento e subsistemas de processamento estão 
integrados em módulos, o que facilita o transporte, 
instalação, recolocação e assistência da central BNL 
Clean Energy.

Operação automática
A central BNL Clean Energy funciona de forma 
totalmente automática e pode, por si só, ajustar-se a 
diferentes condições de operação como, por exemplo, 
alterações na composição de matéria-prima, 
necessidades energéticas, etc..

Desde que a central BNL Clean Energy seja alimentada 
com matéria-prima suficiente, o seu sistema de controlo 
de processo automático ajustará a operação para a 
melhor utilização da matéria-prima.

A central BNL Clean Energy tritura, compacta e seca 
automaticamente a matéria-prima fornecida, o que 
significa que pode alimentar resíduos orgânicos 
húmidos, lascas de madeira e plástico sem qualquer 
preparação da matéria-prima

Energia verde limpa simples e eficaz

A Nossa Missão: Zero Emissões
       Zero Resíduos
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Receitas adicionais

A central BNL Clean Energy utiliza a energia química e térmica 
fornecida pela matéria-prima de uma forma muito mais eficaz 
do que as centrais convencionais de produção de energia a 
partir de resíduos.

Isto constitui uma fonte de receitas e fluxo de caixa adicionais, 
que pagará mais rapidamente a central e se traduzirá em 
resultados financeiros melhorados para um local com uma 
central BNL Clean Energy.

█ Zero Emissões: Receitas derivadas da imagem 
transparecida e dos subsídios para energias limpas; economia 
de custos ao cortar nas emissões e ao diminuir a pegada de 
carbono.

█ Múltiplas matérias-primas: Receitas do processamento de 
resíduos (tarifas); economia de custos ao processar os seus 
próprios resíduos e lixo.

█ Eletricidade e energia: Receitas das vendas de eletricidade 
e energia; economia de custos ao produzir a sua própria 
energia renovável limpa

█ Zero Resíduos: Economia de custos ao reciclar matérias-
primas; receitas originárias da venda de matérias-primas 
recicladas.
 

█ Combustíveis sintéticos: Receita originária da venda de 
combustíveis sintéticos.

Operação da 
central 

Estudo de 
viabilidade

Prazo de entrega 
(6-12 meses)

Reserva 

Acelere a instalação da sua central BNL Clean Energy e comece a 
produzir energia renovável limpa em 12 meses!
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A sua central de energia limpa

Escolha uma CEP adequada para processar 
resíduos e produzir a sua própria energia verde 
limpa. 10-20 meses depois de tomar a decisão, a 
sua central BNL Clean Energy estará operacional!

M2201    M2203    M2406    M3210    M3415    M4420    M4430     M5445    M6460 

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

 0.0

C
ap

ac
id

ad
e 

té
rm

ic
a 

(p
ro

je
to

)
M

W
(t)

Sélectionnez une CEP 
selon vos besoins 
énergétiques.
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Selecione a CEP com base 
nas suas necessidades 
energéticas.
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Selecione a CEP 
com base na sua 
alimentação de 
matéria-prima.

A Nossa Missão: Zero Emissões
       Zero Resíduos
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Serviço de leasing

As centrais BNL Clean Energy estão disponíveis em leasing, à 
semelhança do leasing para equipamentos ou aeronaves, 
incluindo dispositivos e unidades opcionais para a sua 
instalação de energia limpa.

O leasing pode ser combinado com serviço completo de 
assistência e manutenção da central, o que reduz o risco de 
custos de reparação e revisão imprevistos da central.

O Grupo BNL Clean Energy
O Grupo BNL Clean Energy fornece centrais de energia limpa 
com zero resíduos e zero emissões, modulares e 
padronizadas, para soluções de produção de energia a partir 
de biomassa e resíduos. As nossas centrais termoquímicas de 
zero emissões, proprietárias e patenteadas, produzem energia 
e combustível limpos sem prejudicar o ambiente. A solução de 
energia limpa sustentável!

O Grupo BNL Clean Energy fornece serviços necessários para 
o planeamento, instalação, operação e manutenção da sua 
central de energia limpa com zero resíduos e zero emissões.

O nosso grupo é o seu parceiro para fornecimento de energia e 
combustível limpos e ecológicos a partir de biomassa, resíduos 
e lixo.

Mais informações no nosso website: www.bnlce.com 
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El grupo BNL Clean Energy 
Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham, Suiça
Tel +41 415 613 872, Fax +41 415 613 879, E-mail info@bnlce.com 

A Nossa Missão: Zero Emissões
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