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1 RESUMO 
Este trabalho propõe um estudo para um sistema que possibilite a geração de energia com               

auxílio de sistemas hídricos de pequeno porte, como indústrias, residências, comércio e            

prédio. Será instalado um sistema de geração hidrelétrico que irá conter um gerador de              

energia acoplado na entrada do fornecimento hídrico local, um sistema conversor de            

grandezas elétricas, de forma a nos possibilitar trabalhar sempre na tensão e defasagem da              

rede da concessionária de energia e um banco de baterias que irá nos permitir armazenar a                

energia gerada pelo consumo d'água possibilitando assim gerar energia por meio do próprio             

consumo d'água de um ambiente. A geração de energia hídrica limpa e sustentável de um               

ambiente ou processo nos permite gerar grande impacto no consumo, trazendo grandes            

benefícios de sustentabilidade e economia para a sociedade, logo é fato que em uma              

análise detalhada seja possível criar este modelo dinâmico para minimizar os impactos            

ambientais causados por geração de energia de fontes sujas como as termelétricas, e             

consequentemente a redução do consumo das fontes de energia tradicionais. Os dados            

serão obtidos do sistema real e simulados no modelo gerado para confrontar situação de              

erro e curvas de eficiência do projeto. Para criação do sistema e aplicação da geração               

dinâmica de energia será determinado por norma técnica e padrões de segurança ao longo              

da ocupação do ambiente até sua completa utilização. 

2  INTRODUÇÃO 

O mundo enfrenta diversos desafios no que diz respeito a garantir um            

desenvolvimento baseado em medidas que visem ao abastecimento energético sustentável,          

otimizando o uso dos recursos naturais. (INATOMI, 2012). 

Geração de energia por meio do seu próprio consumo de água envolve não apenas              

impactos econômicos locais, mas também impactos ambientais e de sustentabilidade em           

larga escala, pois ao criarmos e conseguimos implementar este sistema para a sociedade             

ou comunidade teremos redução considerável no consumo de energia de fontes sujas e que              

degradam o meio ambiente. Nos (EUA), uma Startup chamada Lucid Energy desenvolveu            

um sistema de geração de energia que utiliza a própria rede de esgoto da cidade. O sistema                 

transforma a energia mecânica que passa em redes de tubulações de esgoto e a transforma               

em energia elétrica por meio de pequenos geradores de energia instalado nas tubulações de              

toda a cidade, o sistema foi instalado em pequena escala para testes, e é capaz de gerar de                  

gerar cerca de 400 kw, o que já está sendo suficiente para abastecer 250 casas da região. 

Os sistema de geração de energia emergencial mais tradicional no Brasil são as             

termelétricas que geram muito impacto ambiental e econômico negativo. Elas são acionadas            

em situações que a geração hidrelétrica está passando por dificuldades geográficas que            



 

impactam na quantidade de água que geram a energia diretamente nas turbinas. Quando as              

termelétricas são acionadas, além da renda mensal, recebem também pelo custo do            

combustível, que é extremamente elevado- acima de R$ 500 o MW. Evidenciado por Veloso              

Gerente da Petrobrás, 2007 Além do custo financeiro para funcionar este tipo de geração              

temos o grande impacto ambiental causado pela queima de combustível fóssil. Uma única             

unidade de 100 MW por exemplo, consome 600 toneladas de óleo combustível, isso             

equivale a 20 carretas. 

3 OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é criar um sistema de geração de energia limpa e              

sustentável por meio do próprio consumo de água de um ambiente com base no estudo de                

metodologias de conversão de energia mecânica em elétrica. Projeto que visa à máxima             

eficiência energética para o ambiente a ser instalado mediante ao impacto financeiro que se              

obterá com a redução da conta de luz causado pela redução no consumo de energia elétrica                

fornecida pela concessionária local. 

4 METODOLOGIA 

A metodologia proposta neste trabalho possui duas partes. Uma dedicada a cálculos            

e análises teóricas e laboratoriais para desenvolvimento do sistema e por último o             

desenvolvimento prático do protótipo. 

Calcular e fazer análises teóricas baseado em um sistema real o qual é representado              

por um modelo simplificado que representa a dinâmica de uma instalação hídrica            

residencial, sendo que para uma comparação de dados a fim de se comprovar a efetividade               

do controle ativo é dispensável a análise sobre um modelo empírico o qual não traduz todas                

as variáveis de processo com fidelidade. Após modelo, será implantado para o sistema de              

operação real, ao qual criaremos um protótipo a fim de testarmos e comprovamos na prática               

as duas etapas anteriores do projeto. Nesta etapa haverá a necessidade de várias             

interfaces e equipamentos elétricos, eletrônicos mecânicos e hidráulicos para que          

possamos aplicar e simular este sistema como se fosse em uma situação real, onde para               

aplicação se faz necessário à utilização de instrumentação específica para monitoramento e            

análise do sistema e formulação do problema. A avaliação dos dados determina o resultado              

qualitativo do controle ativo e dinâmico na eficiência do sistema, consequentemente menor            

consumo de energia elétrica onde o projeto será instalado. 

5 DESENVOLVIMENTO 

Para melhor entendimento dos métodos dinâmicos de geração hidrelétrica por meio           

de instalações de hídricas convencionais foi idealizado neste desenvolvimento, partes          

distintas de modo que cada uma delas tenha funções específicas dentro do processo. 



 

A pesquisa teve início assim que obtivemos conhecimento do princípio básico de            

geração de energia elétrica em estudos acadêmicos. Pensando em métodos para se criar             

uma geração de energia elétrica de fonte limpa e sustentável foram tomadas medidas para              

analisar métodos quantitativos, para criarmos um modelo de sistema que nos permitisse            

gerar energia de fontes não aproveitadas e exploradas até o presente momento. Através de              

análises simples e cálculos baseados em sistemas convencionais já se foi possível concluir             

que o sistema irá gerar uma redução no consumo de energia fornecido pela concessionária              

local. Ao final desta pesquisa indicará com exatidão qual será o impacto real na conta de                

energia elétrica do consumidor, podendo trazer dados baseados no projeto real em cima de              

diversos tipos de sistemas e instalações hídricas. Foram coletados dados onde foi            

evidenciado que a capacidade mecânica que passa por um sistema de entrada hídrica de              

um ambiente é capaz de gerar energia elétrica. 

6 RESULTADOS 

Através de pesquisas realizadas com sistemas hídricos residenciais, foi capaz de           

concluir que em uma residência que tem 5 moradores nós esvaziamos e enchemos uma              

caixa d'água de 1000 litros em 24 horas, baseado em estudos que evidenciam que em               

média cada morador consome 200 litros de água por dia. Considerando a vazão normal da               

fornecedora de água do estado do estado de São Paulo (SABESP), a vazão direta do               

sistema de entrada hídrica de uma residência esco 1120 litros em 1 hora. É fato que toda                 

essa energia mecânica causado pela pressão da água na tubulação passando por um             

sistema de geração de energia durante 1 hora por dia irá gerar impactos consideráveis no               

consumo de energia elétrica fornecido pela concessionária. Com base nesta análise é            

notável que há uma geração energética efetiva de fonte limpa e sustentável, pois é possível,               

à princípio, prever empiricamente a redução do consumo energético na instalação elétrica. 
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