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SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA HÍBRIDO 

 

1. RESUMO 

O conceito de sustentabilidade consiste em ter a capacidade de integrar 

questões sociais, energéticas, econômicas e ambientais. Preservar o meio ambiente 

para não comprometer os recursos naturais das gerações futuras é um conceito que 

não deve ser desprezado. O objetivo desse trabalho é apresentar uma forma de 

utilizar dois tipos de energia renovável (biogás e energia solar) em um mesmo 

processo a fim de gerar energia elétrica limpa. O biogás, um gás composto de 

metano e gás carbônico proveniente do processo de biodigestão anaeróbica de 

resíduos orgânicos, pode ser utilizado para geração de energia elétrica. A energia 

solar pode ser utilizada na forma de calor, mediante a utilização de uma piscina solar 

que consiste em um recipiente de água salgada com isolamento térmico, possuindo 

a capacidade de armazenar energia térmica. A junção dos dois processos nos 

permitiu a possibilidade da criação de um projeto de geração de energia elétrica 

híbrida, com o intuito de utilizar fontes renováveis de energia, fornecer um destino ao 

lixo produzido pelas cidades e contribuir com a conscientização ambiental. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Os estudos sobre a geração de energia limpa se justificam devido à 

conscientização da importância da sustentabilidade, onde devemos suprir nossas 

necessidades sem comprometer a integridade dos recursos naturais para as 

próximas gerações. Desta forma, é importante o desenvolvimento de projetos 

sustentáveis como este. O processo de geração de energia híbrida será realizado 

utilizando a energia solar em forma de radiação e biogás gerado através de um 

biodigestor.  

A pesquisa bibliográfica de trabalhos já realizados com biodigestor nos 

auxiliaram a entender o processo de geração do biogás e as diversas formas de 

utilizá-lo (além de fornecer o destino ao lixo e economizar a energia elétrica 

fornecida pela concessionária), bem como as pesquisas realizadas no estudo das 

piscinas solares nos proporcionaram a utilizá-la juntamente com o biodigestor para 

acelerar o processo de geração de biogás. 
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3. OBJETIVOS 

Este trabalho visa à realização de pesquisa e análise da viabilidade técnica e 

econômica na geração de energia limpa, utilizando o biogás adquirido através do 

biodigestor como fonte de geração de energia e utilizando a radiação solar como 

forma de acelerar o processo de geração de biogás, aplicando a automação para 

assegurar a proteção e a integridade do sistema. 

 

4. METODOLOGIA 

Será efetuado um estudo de caso para definição da quantidade de energia 

elétrica gerada a partir do biogás, acelerado pela energia solar. Com essa definição, 

serão estudadas as características técnicas e econômicas, utilizando simulações em 

supervisórios remotos e análise de investimentos a fim de verificar a viabilidade de 

implantação do projeto. 

A implantação da automação industrial neste projeto requer um amplo estudo. 

Os resultados apresentados deverão ser considerados para elaboração do sistema 

de geração de energia elétrica híbrida. O corpo da pesquisa pode ser resumido nas 

seguintes etapas:  

• Revisão bibliográfica das piscinas solares e biodigestores 

• Elaboração de fluxograma do processo 

• Dimensionamento da planta 

• Simulação da automação aplicada através de software 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Este estudo objetiva a análise dos componentes necessários para compor 

nosso modelo de sistema de geração de energia híbrido. Um desses componentes é 

a piscina solar: um dos tipos de coletores de energia solar que possui a capacidade 

de armazenar por um longo período a energia térmica sem necessitar da presença 

constante da luz. Isso faz com que se torne uma ótima opção quando se trata de 

sustentabilidade. A piscina solar de gradiente salino funciona de maneira muito 

simples. É um recipiente de água salgada com isolamento térmico preto no fundo e 

diferentes concentrações de sal em suas camadas horizontais que fazem com que 

haja convecção natural impedindo que a água fria da camada superior desça e a 
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água quente da camada inferior suba, armazenando assim energia térmica. Isso faz 

com que seja possível ter um “estoque” de energia térmica. 

Outro componente necessário para nosso projeto é o biodigestor, que é um 

compartimento fechado, como um tanque, onde dentro das adequações necessárias 

para as bactérias anaeróbicas, ocorre a biodigestão anaeróbica, que é a 

decomposição de material de origem orgânica (animal e vegetal) por tais bactérias, 

onde tem por principal finalidade a aquisição de biogás. Sua utilização é justificada 

devido a vários motivos, além da produção do biogás, o mesmo tem outros 

benefícios, como a produção de biofertilizante rico em nitrogênio (considerados 

superiores a fertilizantes químicos); redução de dejetos descartados de forma 

irregular, gerando contaminação das águas; e combate o aquecimento global, já que 

queima o metano, que contribui muito mais com o efeito estufa, do que o dióxido de 

carbono resultante de sua queima. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Estamos realizando o dimensionamento da piscina solar o do biodigestor e 

realizando experimentos para determinar as variáveis necessárias para a aplicação 

da automação industrial e o correto funcionamento da planta. Temos um projeto 

utilizando um software de supervisório remoto em andamento, onde serão inclusos 

sensores de nível, temperatura, pressão e vazão sendo possível monitorá-los em 

tempo real. Além de gerar curvas, com este software é possível visualizar o histórico 

dos dados já coletados com o intuito de prever o que pode ocorrer no futuro, 

auxiliando na tomada de decisões.  
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