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RESUMO 

 

Avanços na Tecnologia da Informação aplicados na produção industrial são 

pilares do movimento chamado de 4ª Revolução Industrial ou Indústria 4.0. Ao mesmo 

tempo, países no mundo todo se preparam para a transição para Economias de Baixo 

Carbono a partir do investimento em energia renovável. O biogás, proveniente da 

decomposição da matéria orgânica, é apresentado como promissora fonte energética. 

O presente trabalho tem como objetivo descrever e analisar, de forma qualitativa, o 

impacto da implementação de tecnologias associadas à Indústria 4.0 em uma planta 

de geração de energia elétrica, por meio de célula a combustível de membrana de 

troca de prótons (PEMFC), cuja alimentação se constitui de hidrogênio proveniente da 

reforma de biogás de aterro sanitário. Foi feita uma sistematização da bibliografia 

recente sobre a aplicação das ferramentas da Indústria 4.0 na indústria química, com 

foco, em especial, na produção de energia em aterros sanitários. A análise dos pontos 

críticos do processo e a aplicação das tecnologias resultaram nas seguintes medidas: 

na etapa de pré-captação do biogás foi aplicada a automação da separação dos 

resíduos; na captação, purificação e reforma foram implementados materiais 

avançados e sensores inteligentes; na etapa de geração de energia, o foco foi a 

utilização de um sistema de energia distribuída. A incorporação dessas tecnologias 

tem o potencial de proporcionar o aumento de produtividade, eficiência e segurança 

de novas plantas industriais, concebidas de acordo com as diretrizes contemporâneas 

de fortalecimento da sustentabilidade e diminuição do impacto ambiental. 

  

Palavras-chaves: PEMFC, aterro de Gramacho, produção de H2, células a 

combustível, energias renováveis 

.  



 

ABSTRACT 

 

Informational Technology breakthroughs applied to the industrial production 

structures are the pillars of the Fourth Industrial Revolution or Industry 4.0 movement. 

At the same time, countries around the world are preparing for the transition to Low 

Carbon Economies by investing in renewable energy. Biogas originated from the 

decomposition of organic matter is presented as a promising source of energy. The 

present work has the objective of describing and analyzing, qualitatively, the impact of 

the implementation of technologies associated to the Industry 4.0 in an electric power 

generation plant, by means of a proton-exchange membrane fuel cell (PEMFC), whose 

feed consists of hydrogen from the landfill biogas reforming. The recent bibliography 

on the application of Industry 4.0 tools in the chemical industry has been systematized, 

focusing on the production of energy in landfills. The analysis of the critical steps of the 

process and the application of the technologies resulted in the following actions: in the 

biogas pre-capture stage, the automated sorting of the waste was applied; in the 

capture, purification and reforming, advanced materials and smart sensors were 

implemented; in the power generation stage, the focus was the use of a distributed 

energy system. The incorporation of these technologies has the potential to increase 

productivity, efficiency and safety of new industrial plants, designed in accordance with 

contemporary guidelines for strengthening sustainability and reducing environmental 

impact. 

 

Key-words: PEMFC, Gramacho landfill, H2 production, fuel cell, renewable energy. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Duas movimentações de nível mundial marcaram os anos 2010. A primeira, 

representada pelo Acordo de Paris (2015), atenta para a necessidade da transição 

para Economias de Baixo Carbono, baseada nas energias renováveis e na redução 

das emissões de gases de efeito estufa. Já a segunda, desbravada pelo “High Tech 

Strategy” (2006) do governo alemão, iniciou uma tendência mundial de criação de 

planos nacionais de modernização dos setores industrial e de serviços, com ênfase 

nos benefícios trazidos pelas novas tecnologias digitais.  

Nesse cenário, denominado por alguns autores como a 4ª Revolução Industrial, o 

fluxo de inovações digitais apresenta uma vasta gama de possibilidades de 

monitoramento e otimização dos processos fabris. Os sinais digitais e as conexões 

wireless reformularam a forma de comunicação entre pessoas e dispositivos, tornando 

a interface homem-máquina muito mais dinâmica e ágil. Com isso, uma enorme 

quantidade de dados passou a ser gerado, fazendo com que crescesse também a 

demanda por capacidade de armazenamento e processamento. A aliança desses 

fatores propiciou o surgimento de diversos conceitos e ferramentas que começaram a 

ganhar notoriedade nos últimos anos. Big Data, Internet das Coisas, Computação em 

Nuvem e Aprendizado de Máquinas são alguns exemplos, e as suas aplicações na 

indústria podem trazer benefícios em segurança, produtividade, custo e impacto 

ambiental.  

Soluções sustentáveis e de menor impacto ambiental são preocupações 

crescentes dos governos e empresas de todo o mundo. A biomassa, como fonte de 

energia renovável mais relevante no Brasil, tem um importante papel na redução da 

dependência nacional de combustíveis fósseis. Nesse sentido, a utilização de biogás 

proveniente de aterros sanitários para geração de energia apresenta grande potencial 

já que há pouca infraestrutura de captação desses gases e 10% dos resíduos sólidos 

ainda são destinados aos lixões a céu aberto.   

Enquanto a combustão é apresentada como forma mais usual de aproveitamento 

energético do biogás, analisou-se, no presente estudo, a alternativa da reforma do 

biogás para conversão em hidrogênio, o qual é aproveitado na alimentação de células 

a combustível do tipo PEM (Proton Exchanger Membrane - Membrana de Troca de 
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Prótons) para geração de energia. Essa via, além restringir as emissões, quando 

comparada ao uso de flares ou motores a combustão, mostra-se mais eficiente.  

O estudo realizado neste trabalho, inspirado na usina de biogás que opera em 

Jardim Gramacho/RJ, analisa uma planta hipotética de geração de energia a partir da 

PEMFC (Proton Exchanger Membrane Fuel Cell – Célula de Membrana Trocadora de 

Prótons a Combustível). A alimentação da célula combustível é feita com hidrogênio 

obtido na reforma do biogás originário do aterro sanitário, constituindo, portanto, um 

exemplo de energia verde. Desta análise, destacaram-se oportunidades para 

implementação de ferramentas da Indústria 4.0, com objetivo de agregar melhorias ao 

longo das etapas da cadeia de produção.   

O interesse na realização deste tipo de estudo parte do crescente papel da 

biomassa e das células a combustível nas Economias de Baixo Carbono, além dos 

recentes investimentos realizados por grandes corporações na modernização de suas 

fábricas ao redor do mundo. O objetivo desse trabalho é analisar o impacto da 

aplicação das ferramentas características da Indústria 4.0 numa planta de geração de 

energia por célula a combustível do tipo PEM a partir da reforma do biogás. 

Constituem-se como objetivos secundários e específicos a apresentação da evolução 

da indústria química ao longo das Revoluções Industriais e do conceito de Indústria 

4.0 como conjunto de tecnologias e suas aplicações; o papel do biogás como fonte de 

energia renovável e as perspectivas brasileiras no aproveitamento do mesmo; além 

da situação atual da tecnologia de células a combustível no mundo.   
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CAPÍTULO 2 

 

2. AS REVOLUÇÕES INDUSTRIAIS E A EVOLUÇÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA 

2.1 . As Revoluções Industriais e a Indústria Química 

 

Há pouco mais de 200 anos o mundo era desconectado. Em 1814, um jornal 

na França, país cuja população era de aproximadamente 30 milhões de habitantes e 

majoritariamente analfabeta, tinha uma tiragem de apenas 5 mil exemplares 

(HOBSBAWN, 2009, p. 07). A chegada do século XXI foi marcada pela popularização 

da rede mundial de computadores e, por consequência, da informação. Um estudo da 

eMarketer com números da L’Agence du Numérique (2016) mostra que, em 2016, 

85% da população francesa tinha acesso à internet em casa. Esse cenário, no entanto, 

é o quarto grande ciclo de profundas mudanças socioeconômicas e tecnológicas, cujo 

primeiro capítulo começou no século XVIII. 

No âmbito industrial, a primeira revolução industrial foi baseada no 

desenvolvimento de maquinário que utilizava o vapor como força motriz, enquanto a 

segunda compreende as transformações causadas pela energia elétrica e pelo 

emprego de novos processos industriais como as linhas de produção. Em meados do 

século XX, a eletrônica e a tecnologia da informação nortearam os caminhos da 

ciência e da indústria. Hoje, o desafio está no desenvolvimento de sistemas ciber-

físicos (Cyber-physical System - CPS), que têm a missão de amarrar o mundo digital 

com o físico em prol do ganho de produtividade, eficiência e segurança industrial 

(ZHOU; LIU; ZHOU, 2016). 

 

2.2. O desenvolvimento da química entre o século XVI e XVIII 

 

Até o século XVI, apesar dos esforços do médico e químico alemão Andreas 

Libavius (1555-1616), a química não era reconhecida como uma disciplina 

independente e estava fortemente associada à alquimia. A ruptura desse paradigma 

veio com a popularização das aplicações práticas — como a metalurgia — e a 
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ascensão do movimento Paracelsianista1, que praticava à época uma medicina não-

convencional. Enquanto o desenvolvimento da mineralogia e da metalurgia foi 

acompanhado pela produção de livros mais organizados, embasados e técnicos sobre 

o tema; os Paracelsianistas defendiam a química como base para a medicina e, à 

contragosto da Faculdade de Medicina de Paris, difundiram-na ministrando cursos na 

cidade (CLERICUZIO, 2006). 

Enquanto a química já tinha algum espaço nas universidades alemãs de Jena 

e Marburgo, na França ainda era assunto rejeitado pela academia. Dessa forma, o 

ensino ficou restrito a cursos particulares e a aulas e demonstrações no Jardim 

Botânico de Paris (CLERICUZIO, 2006). No início do século XVII, nestas aulas, Jean 

Beguin (1550-1620) inaugura uma nova didática da química, focada na preparação de 

fármacos (KIM, 2008, p.21). Seu livro Tyrocinnium Chymicum (1610), com influências 

de Libavius, é considerado o primeiro livro-texto de química da história. 

Ao longo do século XVII, a separação entre a química e a alquimia foi sendo 

reforçada com o avanço do Paracelsianismo e o lançamento de diversos trabalhos 

sobre o tema. No fim dos anos 1640, o Jardim Botânico de Paris se consolidou como 

um centro de difusão da química na França, oferecendo aulas abertas e gratuitas. Um 

dos best-sellers de seu tempo e traduzido em diversas línguas, Cours de Chymie 

(1675) de Nicolas Lemery (1645-1715) extrapolou a química farmacêutica para tratar 

de química das plantas, dos solos, a metalurgia e a aplicação de fertilizantes. Esta 

obra, crucial para o desenvolvimento da química nas décadas seguintes, foi uma das 

bases para a revolução industrial no fim do século XVIII (CLERICUZIO, 2006). 

Um dos primeiros e mais importantes produtos químicos a serem produzidos 

industrialmente foi o ácido sulfúrico, importante na preparação de tinturas e de 

soluções para tratamento de metais. Joshua Ward (1685-1761), em 1736, ao 

desenvolver uma forma de produzi-lo, queimando uma solução de nitrato de potássio 

e enxofre sob uma fina camada de água em jarros de vidro, reduziu drasticamente 

seu custo de produção. Uma década depois, o processo foi aprimorado com a 

utilização de recipientes revestidos de chumbo até que, em 1766, foi inaugurada pelo 

industrialista John Holker (1719-1786) a primeira planta de ácido sulfúrico na França 

(AFTALION, 2001, p.10). 

                                                           
1 Paracelso foi um alquimista e físico germano-suíço que viveu de 1493 a 1541 e foi 

responsável pela firmação do papel da química na medicina (HARGRAVE, 2018). 
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2.3. Consolidação da química como ciência e a industrialização 

 

Embora tenha sido rejeitada no meio acadêmica por muito tempo, a química 

despontou na França na segunda metade do século XVIII e teve como seus principais 

expoentes Antoine Lavoisier (1743-1794) e Nicolas Leblanc (1742-1806). O Tratado 

Elementar da Química de Lavoisier de 1789 foi crítico por explicar e padronizar 

processos químicos fundamentais e difundir a pesquisa científica na área pela Europa 

(HOBSBAWN, 2009, p. 202). Leblanc, por outro lado, em meio à demanda por álcalis 

— utilizados na fabricação de vidro, sabão e tinturas — desenvolveu um processo 

inovador de produção de carbonato de sódio e recebeu sua patente de Luís XVI. A 

primeira planta de soda foi construída na França em 1791, produzindo 320 toneladas 

por ano. O fim da monarquia francesa significou a guilhotina para Lavoisier, além da 

perda da patente industrial e posterior suicídio de Leblanc (AFTALION, 2001, p.13). 

Paralelamente ao desenvolvimento da química na França no contexto da 

Revolução Francesa, crescia a produção de manufaturados químicos na Inglaterra. 

No entanto, o caminho do progresso científico inglês — baseado em sociedades e 

instituições privadas espalhadas pelo território — se deu de forma diferente do 

francês, cujas bases eram a centralização e regulação da educação e do 

desenvolvimento industrial. Com a patente industrial de Leblanc em domínio público, 

não tardou até que plantas de barrilha fossem construídas fora da França e a 

Inglaterra se tornasse a maior produtora do mundo. Em 1852, a Inglaterra produzia 

140.000 toneladas de soda enquanto a França se limitava a 45.000. À medida que a 

produção crescia, o custo da soda caiu 57% ao longo de pouco mais de meio século 

do processo de Leblanc (AFTALION, 2001, p.15). 

O crescimento da produção industrial no período acompanhou produções 

científicas importantes como as de Dalton, Berzelius e Avogadro, que iriam 

estabelecer as bases da Química Moderna já no século XIX. 

 

2.4. Do século XIX ao início do século XX 

 

Conceitos que são estudados até hoje foram introduzidos no século XIX. John 

Dalton contribuiu com a estequiometria ao tentar estimar massas atômicas a partir da 

comparação com a referência do hidrogênio e propôs a ideia de átomo como partícula 
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indivisível de um composto químico. Jöns Jakob Berzelius (1779-1848) introduziu 

conceitos como isomerismo, catálise e teve produção experimental precisa, com sua 

tabela de massas atômicas, possuindo valores muito próximos dos conhecidos 

atualmente. Amedeo Avogadro, através de sua lei homônima, correlacionou volume, 

temperatura e pressão de gases e Alessandro Volta, Humphry Davy e Michael 

Faraday contribuíram para a fundação da eletroquímica (AFTALION, 2001, p. 23-24). 

O período, além de grandes descobertas, significou grandes saltos de produção e 

expansão da infraestrutura industrial para outras localidades. 

Até 1850, França e Inglaterra dominavam a produção mundial de químicos, 

numa indústria baseada em compostos inorgânicos e minerais. No sul da França, a 

indústria de sabão de Marseille absorvia 40.000 toneladas por ano de soda. Em 1837, 

foi instalada na região de Lyon a que viria a ser a maior planta de ácido sulfúrico do 

país. Enquanto a indústria química francesa abastecia primordialmente o mercado 

interno, a inglesa atravessava fronteiras rapidamente, tendo as exportações de soda 

na Inglaterra triplicado entre 1847 e 1851 (AFTALION, 2001, p.34). 

Em outros pontos da Europa Continental e nos Estados Unidos, a indústria 

química apenas engatinhava e primordialmente absorvia os manufaturados ingleses. 

A Alemanha abriu sua primeira planta de processo Leblanc em 1851, em Heilbronn, 

enquanto nos Estados Unidos os primeiros passos foram dados na Philadelphia, com 

uma planta de ácido sulfúrico construída em Bridesburg (1829). Apesar do esforço de 

industrialistas pioneiros nos Estados Unidos, a indústria química empregava apenas 

cerca de 1000 pessoas em 1850 (AFTALION, 2001, p. 35). Na Alemanha, os grandes 

representantes da indústria química nasceram ainda na segunda metade do século 

XIX. Os empreendimentos que se tornariam a BASF e a Bayer surgiram nos anos 

1860 e dedicavam-se sobretudo à produção de tinturas sintéticas. 

Em 1864, Ernest Solvay (1838-1922) desenvolveu um novo método de produção 

de barrilha que viria a substituir o processo Leblanc. Como as áreas industriais sofriam 

com os fumos ácidos e rejeitos sólidos, a motivação pode ter sido um dos primeiros 

indícios de Química Verde e Ecologia Industrial da história. O Alkali Act (1863) inglês 

restringia radicalmente as emissões provenientes da manufatura química de soda 

(MACHADO, 2009). A produção mundial de soda partiu de 150.000 toneladas em 

1863 pelo processo Leblanc para chegar a 1.760.000 toneladas em 1902, sendo 92% 

pelo novo método de Solvay (AFTALION, 2001, p.69). 
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Entre o fim do século XIX e início do século XX, com a química estabelecida 

como uma ciência praticada em todo o mundo ocidental, o mercado de manufaturados 

químicos se expandia a cada novo processo ou aplicação descoberta. O nascimento 

da indústria petroquímica, o processo Bayer para produção de alumínio, o surgimento 

da indústria dos plásticos, de fragrâncias sintéticas, de produtos de higiene e limpeza 

são alguns exemplos. 

 

2.5. A indústria petroquímica 

 

A ocorrência das grandes guerras na Europa levou a uma transferência do foco 

de desenvolvimento da indústria química para os Estados Unidos. Isso pode ser 

ilustrado pelo fato de que, de 1901 até 1939, europeus tenham recebido 

aproximadamente 90% das premiações em química, enquanto os americanos 

receberam 10%. Entre 1940 até 1994, essa proporção passou para 45% de europeus 

premiados e 55% de americanos. A impossibilidade de importação de insumos e 

produtos químicos durante o período de guerras, sobretudo com respeito a amônia e 

nitrogênio, fez com que a indústria química americana se desenvolvesse rapidamente 

(AFTALION, 1991, p. 115-119).  

Ao longo da primeira metade do século, a indústria relacionada a química 

orgânica era crescente nos dois mercados. Enquanto a indústria alemã liderava a 

síntese de tinturas e era alimentada pelo carvão mineral, a indústria americana 

explorava a recém-formada indústria petroquímica e o potencial energético do 

petróleo e do gás natural (MOWERY; ROSENBERG, 1999, p. 71-72). 

A Tabela 2.1 a seguir mostra a evolução da participação da indústria química 

na economia dos países industrializados entre 1850 e 2000: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

Tabela 2.1: Parcela de exportação de químicos (em %) pelos países de origem 
 

Exportações 1899 1913 1929 1937 1950 1959 1990 2000 

Reino Unido 19,6 20,0 17,5 16,0 17,9 15,0 8,4 6,6 

França 13,1 13,1 13,5 9,9 10,1 8,6 9,1 7,8 

Alemanha1 35,0 40,2 30,9 31,6 10,4 20,2 17,7 12,1 

Outros países da 

Europa Ocidental² 
13,1 13,1 15,3 19,4 20,5 21,1 31,7 32,0 

EUA 14,2 11,2 18,1 16,9 34,6 27,4 13,2 14,1 

Canadá 0,4 0,9 2,5 2,9 5,2 4,4 1,8 1,6 

Japão 0,4 1,0 1,8 3,0 0,8 3,1 5,4 6,1 

Outros 4,2 0,3 0,4 0,3 0,5 0,2 12,8 19,8 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

Total em bilhões de 

dólares americanos 
0,26 0,59 1,04 0,98 2,17 5,48 309,2 566,0 

¹ Alemanha Ocidental entre 1950 a 1990. 

² Bélgica, Luxemburgo, Itália, Holanda (com exceção de 1899 e 1913), Espanha (apenas em 1990 e 

2000), Suécia e Suíça. 

Adaptado de: Maizels, 1963, American Chemical Council, 2001 

 

2.6. Desenvolvimentos no Pós Segunda Guerra Mundial 

 

O tamanho do mercado consumidor americano fez com que processos de 

produção em larga escala de insumos químicos básicos como barrilha, nitrogênio, 

soda cáustica e ácido sulfúrico fossem mais rapidamente desenvolvidos. Isso implicou 

em uma fácil adaptação da indústria à transição para a utilização do petróleo como 

matéria-prima e aos processos contínuos. No princípio, o petróleo era visto 

basicamente como lubrificante e combustível até que, com o desenvolvimento de 

processos de refino, começou-se a enxergar a matéria-prima como uma fonte de 

inúmeros produtos intermediários. Esse foi o nascimento da indústria petroquímica 

(AFTALION, 2001 apud SPITZ, 1988).  

Além do desenvolvimento da petroquímica e das tinturas sintéticas, alguns dos 

produtos da indústria química mais relevantes no cotidiano do século XX são 
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decorrentes do nascimento da indústria farmacêutica, de fibras sintéticas e plásticos. 

O nylon, a primeira fibra sintética, foi desenvolvida nos anos 30, enquanto a fibra mais 

economicamente relevante do século, o poliéster, foi desenvolvida na Inglaterra em 

1941 por John Rex Winfield e John Tennant Dickson (MURMANN, 2002). 

No período entre guerras, o surgimento de novos espaços no mercado 

modificou o foco das indústrias, que antes eram dedicadas quase que exclusivamente 

à manufatura e passaram a ter também investimentos em Pesquisa e 

Desenvolvimento. A demanda por ciência acadêmica nos processos industriais fez 

com que a integração entre universidades e empresas na formação de laboratórios de 

pesquisa fossem uma grande força do progresso desde o início do século XX 

(MURMANN, 2002).  

Outra característica marcante da indústria química do último século foi a 

crescente preocupação com a segurança e com o destino de rejeitos e efluentes. Entre 

as décadas de 60 e 80, diversos acidentes com prejuízos financeiros e na saúde da 

população, além da crescente poluição em áreas industriais, orientaram a indústria 

química mundial à sustentabilidade. Na década de 60, a situação das águas e do ar 

em regiões industrializadas levaram a comunidade científica a alertar sobre as 

possibilidades de um colapso ambiental. Alguns acidentes marcantes ocorreram nos 

arredores de Milão em 1976, quando o escape de dioxina acabou por intoxicar 

dezenas de milhares de pessoas e animais e em 1984 na Índia, em que um vazamento 

de químicos tóxicos teve quase 4.000 vítimas fatais. O avanço da sustentabilidade 

significou, em números, o aumento de gastos de natureza ambiental de 3% dos 

investimentos operacionais em 1940 para cerca de 6% em 1960 e, por fim, 

aproximadamente 20% em 1990 (MURMANN, 2002).  

O século XX foi responsável por um aumento radical da indústria química, tanto 

em capacidade produtiva quanto em segmentos.  O setor, nos Estados Unidos, rendia 

financeiramente 3730 vezes mais na virada do século XXI em comparação aos seus 

primórdios em 1850 (MURMANN, 2002). O desenvolvimento da tecnologia de 

informação permitiu, a partir dos anos 60, que ocorresse uma profunda transformação 

dos sistemas de controle e instrumentação (AMOS, 2011). A Figura 2.1 mostra uma 

recente estratificação, do ano de 2000, da indústria química americana. 
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Figura 2.1: Industria química americana por segmento em 2000 

 

 

Adaptado de: American Chemical Council, 2001 apud Murmann, 2002 
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CAPÍTULO 3 

 

3. A INDÚSTRIA 4.0 - FUNDAMENTOS, CONCEITOS E FERRAMENTAS 

 

O desenvolvimento de novos processos e tecnologias, como foi apresentado 

nas seções anteriores, é geralmente gradual e orgânico. No entanto, o movimento de 

digitalização da produção da chamada Quarta Revolução Industrial foi subsidiado pelo 

governo alemão e tratado como uma meta. Em 2006, foi lançado o High Tech Strategy, 

programa que visava a liderança mundial da Alemanha em Pesquisa e Inovação.  De 

acordo com o Observatório de Pesquisa e Inovação da Comissão Europeia, entre 

2006 e 2013, os investimentos federais no setor já chegavam à casa dos €27 bilhões. 

Em 2014, o programa foi atualizado para o New High Tech Strategy, já com uma seção 

destinada à Economia Digital, citando especificamente as diretrizes relacionadas à 

automação e gerenciamento de dados. Esses temas compõem o movimento que hoje 

é conhecido por Indústria 4.0. 

Hoje, é possível ver esse tipo de programa, focado em pesquisa e 

desenvolvimento de ferramentas digitais, nas principais economias do mundo. Em 

2015, o Japão lançou o “New Robot Strategy”, relatório tratando das perspectivas de 

um futuro automatizado em diversos setores da sociedade e da economia. No mesmo 

ano, a China divulgou o plano “Made in China 2025”, que estabelece estratégias e 

metas para a transformação do país em um centro tecnológico. Por fim, em 2016, o 

Informational Technology Industry Council (ITI) lançou, nos Estados Unidos, uma 

iniciativa chamada National IoT Strategy Dialogue, conveniando indústrias e 

corporações para desenvolver recomendações estratégicas para legisladores 

americanos no que tange a implementação de sensores, atuadores e conectividade 

com a internet em ferramentas e equipamentos. Recentemente, em 2018, o Ministério 

da Indústria, Comércio e Serviços lançou a Agenda Brasileira para a Indústria 4.0, 

primeira iniciativa nacional no tema.  

O movimento de transformação da manufatura pelas novas tecnologias digitais 

visa obter máquinas e sistemas que troquem informações de forma clara e efetiva. 

Dessa forma, elas seriam capazes de possuir inteligência suficiente a fim de atingir a 

autonomia nas unidades fabris e controle da produção (QIN; LIU; GROSVENOR, 

2016). A palavra chave para o movimento é conexão. O cerne da revolução consiste 



26 
 

 

no ciclo da informação que vai do físico para digital, e então retorna na forma de uma 

ação física (DELOITTE, 2017). Essa conexão entre o ambiente físico e o digital é 

comumente chamado de sistema ciber-físico (CPS) (BAHETI; GILL, 2011). Promover 

a conectividade entre as técnicas de operação com o fornecimento de informação em 

tempo real é uma das características dessa quarta onda de transformação. 

(DELOITTE, 2017). 

É possível resumir a Internet de Tudo no ambiente industrial (Internet of 

Everything) através de um cenário em que equipamentos, pessoas, processos e 

dados se comunicam por meio de conexões sem fio (SILVA, 2016). A forma como as 

tecnologias se comunicam e se conectam entre si para tornar métodos e processos 

cada vez mais inteligentes pode ser considerado um dos objetivos dessa evolução 

(DE LEEUW, 2017). Uma comunicação clara e efetiva, juntamente com o 

entendimento e controle das informações geradas são considerados por Qin, Liu e 

Grosvenor (2016) como os principais conceitos de desenvolvimento da Indústria 4.0, 

sendo ainda estratificado em subcategorias como digitalização, flexibilização, auto 

otimização, manutenção preditiva, etc.  

O primeiro passo para iniciar a conectividade de um sistema fabril é a 

digitalização dos processos e sistemas, concebendo melhoras na eficiência e 

futuramente agregando a cadeia de valor por alterar a forma como os produtos são 

desenvolvidos e testados (DELOITTE, 2017). Com os sistemas conectados é possível 

que dados sejam analisados com maior velocidade, configurações sejam alteradas e 

paradas por falha sejam prevenidas (BCG, 2015). A integração dos dados e da 

informação, além de diminuir o tempo desperdiçado em processos individualizados, 

também agrega valor ao planejamento estratégico e influencia a forma como os 

líderes tomam decisões, visto que a informação passa a ser transmitida em tempo 

real. Analistas sugerem que é possível atingir um aumento de até 40% na 

produtividade dos funcionários, quando o acesso a informação é mais amplo e 

difundido (CHEMICAL INDUSTRY JOURNAL, 2015).  

A Smart Factory, ou, em tradução livre, Fábrica Inteligente, sintetiza a ideia de 

um parque industrial completamente conectado, operando a plena eficiência e capaz 

de realizar autoanálises a partir de controles automatizados que aumentam a 

transparência, com possibilidades de economizar tempo e recursos (SILVA, 2016). 

Em indústrias que chegaram a esse nível de integração tecnológica, quando um 
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processo não opera como planejado, um alerta é prontamente acionado com fim de 

corrigi-lo (CHEMICAL INDUSTRY JOURNAL, 2015). 

A Fábrica Inteligente, além de conectada e automatizada, altera a forma com 

que produtos e serviços são desenvolvidos, uma vez que uma maior flexibilização é 

permitida. O processo produtivo pode, então, ser regido pela customização em massa. 

Essa mudança só será possível no momento em que os processos possuírem 

controles independentes e descentralizados, além da disposição de simulações em 

ambientes virtuais modulares ao fim de cada etapa de produção (QIN; LIU; 

GROSVENOR, 2016). 

Uma planta com a aplicação de tecnologias inteligentes a nível fabril capaz de 

obter completa integração no planejamento e programação de produção, alcança 

além de aumento de produtividade, economia de recursos e melhor performance 

competitiva (QIN; LIU; GROSVENOR, 2016). São diminuídos, também, os riscos de 

acidentes, uma vez que a presença de sistemas de prevenção de falha torna a 

detecção de erros e respostas em tempo real possíveis (YUAN; QIN; ZHAO, 2017). 

A integração dos sistemas e da informação pode ser analisada em três diferentes 

níveis: fabril, empresarial e do ponto de vista dos consumidores. No nível fabril, a 

integração ocorre de forma vertical com as Fábricas Inteligentes e toda sua estrutura 

de manutenção preditiva e controle dos dados de produção. Já na visão empresarial, 

é necessária uma integração horizontal, em que a comunicação seja mais aberta entre 

as corporações. A criação de uma rede em que todos os envolvidos sejam mais 

transparentes acerca dos negócios poderia otimizar recursos, gastos e contribuir para 

o crescimento do setor como um todo. Essa maior integração, que afeta diretamente 

a cadeia de suprimentos, passa a ser mais direcionada ao consumidor. Com relação 

ao terceiro nível, o consumidor terá pleno acompanhamento da produção com maior 

flexibilidade e possibilidades de customização dos produtos (YUAN; QIN; ZHAO, 

2017; QIN; LIU; GROSVENOR, 2016). 

 

3.1.  As principais ferramentas da Indústria 4.0 

 

Cada movimento de transformação industrial foi caracterizado por uma ferramenta 

ou avanço tecnológico. Com o cenário mais recente não é diferente. Existe um grupo 

de ferramentas que são consideradas pilares fundamentais para atingir a 
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integralização total dos sistemas, que se tornam etapas a fim de alcançar o status de 

fábrica inteligente. Porém, é preciso entender o conceito de sistema ciber-físico e 

como se daria a sua implementação na indústria, antes de entender cada ferramenta 

a fundo.  

O CPS é definido por Baheti e Gill (2011) como sistemas tecnológicos capazes de 

gerenciar e conectar interfaces computacionais e ações físicas. Entretanto, uma 

análise da interseção entre os ambientes físico e digital é de suma importância, pois 

o estudo individual destes dificulta a visão de novas oportunidades de melhoria das 

atividades cotidianas e fabris (LEE; SESHIA, 2015). A capacidade de construir um 

ambiente virtual com o gerenciamento de dados e a conectividade avançada que 

possibilita a captação de dados em tempo real a partir de comandos físicos para 

transformação em demandas digitais são as principais funções do CPS (LEE; 

BAGHERI; KAO, 2015). 

Ao iniciar o desenvolvimento de um sistema de integração físico-digital, 

primeiramente é necessário identificar os objetivos para montar uma estrutura e 

metodologia de implantação. Essa estrutura é montada em 5 níveis (5C) que 

simplificam o caminho de desenvolvimento do sistema, são eles: conexão, conversão, 

cibernético, cognição e configuração.  Cada nível depende do seu antecessor para se 

desenvolver e atingir o maior índice de integração e digitalização requerido pela 

Indústria 4.0 (LEE; BAGHERI; KAO, 2015). 

O primeiro nível – conexão – é responsável por captar as informações de dados 

por meio de sensores e controladores para, em seguida, enviar para o segundo nível 

– conversão – responsável por transformar os dados recebidos em informações 

relevantes, de modo a se criar um senso de autoconsciência nos equipamentos. Já o 

terceiro nível – cibernético – tem a função de criar um ambiente virtual semelhante ao 

físico, transformando todos os dados recebidos em uma grande rede de máquinas 

virtuais que são capazes de comparar o desempenho individual entre si e com os 

dados históricos, permitindo a predição de eventos futuros. No quarto nível – cognição 

– a informação adquirida é enviada ao usuário de forma priorizada e otimizada a fim 

de direcionar as decisões. Na última etapa – configuração – as decisões tomadas são 

utilizadas no nível anterior para criar um sistema de monitoramento, que permite 

transformar as máquinas em auto adaptáveis e autoconfiguráveis, com base decisões 

históricas. Um sistema de produção que contenha toda a arquitetura do 5C e, portanto, 
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um sistema de CPS funcional, consegue atingir níveis de eficiência altos, visto que as 

paradas de manutenção tendem a ser minimizadas (LEE; BAGHERI; KAO, 2015). 

Existe ainda uma subdivisão em 4 grandes grupos de tecnologia que facilitam 

o caminho para implementação do CPS e por consequência do 5C a fim de se obter 

o sucesso esperado. São as tecnologias de dados, analítica, de plataformas e 

operacional (LEE et al., 2018). A relação entre o 5C e essas tecnologias é mostrada 

na Figura 3.1.  

 

Figura 3.1:Tecnologias que permitem a realização do CPS na manufatura 

Adaptado de: Lee et al., 2018 

 

A tecnologia de dados (Data Technology - DT) auxilia na aquisição de 

informações relevantes e usuais, além de ajudar na identificação de equipamentos 

e/ou softwares para serem usados na implementação do nível conexão. Outro ponto 

importante da DT é a facilitação da comunicação entre máquinas, fábrica e banco de 

dados. Já a tecnologia analítica (Analytical Technology - AT) é responsável pela 

transformação de dados captados pelos sensores em informações relevantes 

enviadas aos tomadores de decisão. Um exemplo disso é a assimilação de padrões 

complexos, que podem ser usados para gerar relatórios de análise de vida útil dos 
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equipamentos, prevenindo paradas não planejadas e aumentando, por consequência, 

a produtividade da operação. Esse grupo une 3 níveis do 5C: conversão, cibernético 

e cognição. 

Para a tecnologia operacional (Operational Technology - OT), a base é a 

comunicação entre as máquinas, que vai além de enviar informações aos 

colaboradores do chão de fábrica. Essa conectividade permite uma autocomparação 

e configuração dos equipamentos, alcançando o último nível do 5C: Configuração. 

Unindo todos os níveis está a tecnologia de plataformas (PT) que considera todos os 

hardwares necessários para a implementação de todas as etapas descritas acima de 

forma que seja ágil e personalizável. Uma das formas de montar essa plataforma de 

gestão de dados é utilizando a computação em nuvem (cloud computing), que é um 

dos pilares da Indústria 4.0 explicados a seguir (LEE et al., 2018). 

Em 2015 a BCG lançou um estudo em que destacava 9 tecnologias 

consideradas pilares da quarta transformação da manufatura, como mostrado na 

Figura 3.2. Essas tecnologias permitiriam alterar a forma como a produção é 

compreendida de modo que todos as etapas sejam integradas e conectadas 

aumentando a eficiência de produção, além de mudar a relação das empresas com 

os clientes e dos clientes com os produtos. 

 

Figura 3.2: 9 tecnologias que, segundo a BCG, estão transformando a indústria 

Adaptado de: BCG, 2015 
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Baseando-se em três estudos de empresas de consultoria empresarial sobre 

tecnologias e tendências relevantes para a Indústria 4.0, foi elaborada a Tabela 3.1, 

que destaca as principais ferramentas apontadas nesses estudos. 

 

Tabela 3.1: Principais ferramentas apresentadas por empresas de consultoria. 

Ferramentas BCG¹ PwC² Deloitte³ 

Autenticação e detecção de fraudes  X  

Big Data e Analytics X X X 

Computação em nuvem X X  

Dispositivos móveis e wireless  X X 

Facebook of Assets   X 

Geração de energia distribuída   X 

Infraestrutura digital X  X 

Interação multi-nível e definição de perfil do consumidor  X  

Interfaces homem-máquina avançadas  X  

Internet das coisas X X  

Aprendizado de máquinas X  X 

Manufatura aditiva X X X 

Materiais avançados   X 

Operações modulares   X 

Realidade aumentada X X  

Robótica X X X 

Segurança cibernética X   

Sensores inteligentes  X X 

Simulação X  X 

Tecnologias de detecção geográfica  X  

Fonte:¹ BCG, 2015; ² Geissbauer; Vedso; Schrauf, 2016; ³ Delloite, 2016. 

 

Analisando a Tabela 3.1 e os estudos anteriormente citados, as ferramentas de 

maior aplicabilidade ao caso em estudo no presente trabalho, focado na produção de 

energia a partir da reforma do biogás, seriam: Big Data e Analytics, Computação em 

Nuvem, Geração de Energia Distribuída, Internet das Coisas, Aprendizado de 

Máquinas, Materiais Avançados e Sensores Inteligentes. A seguir, essas novas 

ferramentas serão conceituadas e discutidas: 
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I. Big Data e Analytics 

 

Em pesquisa realizada no ano de 2011, Philip Russom, analista industrial da TDWI 

– empresa de capacitação em ciência de dados – utiliza o conceito dos 3 Vs – volume, 

variedade e velocidade – para definir o que é Big Data. O volume refere-se à extensa 

quantidade de informações disponíveis e é considerada a principal característica da 

ferramenta. A variedade se refere à diversidade de formatos e fontes dos dados, 

enquanto a velocidade diz respeito à frequência com que esses dados são gerados e 

processados. 

Para que se obtenham informações e respostas úteis a partir destas amostras de 

dados, são necessárias análises estatísticas avançadas. A precisão destes resultados 

geralmente é proporcional ao volume das amostras de dados. Nesta mesma pesquisa, 

os benefícios obtidos a partir da análise de Big Data foram questionados. Os principais 

resultados foram voltados para a identificação de oportunidades no mercado e para a 

definição de tendências e intenções do consumidor. Outros benefícios também citados 

foram as tomadas de decisão automatizadas e em tempo real (37%), além da 

quantificação de riscos (30%) e melhor planejamento e previsão de demanda (29%). 

O termo Big Data foi primariamente definido em 2008 em um artigo de autoria de 

Bryant, Katz e Lazowaka (2008). Desde essa época, a análise de dados disseminou-

se no meio empresarial e seu uso está cada vez mais crescente. Na pesquisa, com 

325 entrevistados, 34% afirmaram realizar análises avançadas aplicadas a Big Data. 

Já em pesquisa mais recente da BARC (2015), foram entrevistadas 543 pessoas, das 

quais 62% afirmaram realizar análise de dados para tomadas de decisão em suas 

empresas. Este aumento de popularidade justifica-se não apenas pela necessidade 

das empresas de otimizarem seus processos para reduzir custos e manterem-se 

competitivas, mas também devido à maior facilidade de acesso a ferramentas de 

gerenciamento e armazenamento de dados, como é o caso da computação em 

nuvem. 

  

II. Computação em nuvem  

  

Computação em nuvem é uma tendência da informática que se baseia na 

concentração de serviços e dados em grandes servidores centrais ao invés do 

tradicional armazenamento e processamento em computadores individuais. Essa 
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ideia se desenvolveu em conjunto com a popularização da internet em banda larga, 

da computação pessoal e corporativa e também com a sofisticação de softwares 

(DIKAIAKOS et al., 2009). Segundo o Instituto Nacional de Normas e Tecnologia 

(National Institute of Standards and Technology - NIST), a definição de computação 

em nuvem é:  

“Computação em nuvem é um modelo que permite acesso de 

forma conveniente e sob demanda a um conjunto de recursos 

computacionais compartilhados (por exemplo redes, servidores, 

unidades de armazenamento, aplicativos e serviços) que pode 

rapidamente ser garantido e disponibilizado com mínimo esforço 

de gestão ou interação com os provedores de serviço. ” (MELL; 

GRANCE, 2011)  

 

Os três pilares da computação em nuvem são os softwares, plataformas e 

infraestruturas computacionais, quando oferecidos na forma de serviços. Esses 

conceitos são conhecidos como software as a service (SaaS), platform as a service 

(PaaS) e infrastructure as a service (IaaS), e todas as grandes empresas de 

tecnologia, como Google, IBM, Amazon e Microsoft já oferecem soluções 

empresariais nesse modelo. SaaS elimina a necessidade de instalação de programas 

ou aplicações no sistema do usuário, garantindo que todos tenham a mesma versão 

e que a utilização possa ser feita sob demanda e a partir de qualquer equipamento 

(MATHUR; NISHCHAL, 2010). PaaS estabelece um ambiente alimentado pela nuvem 

que permite ao usuário desenvolver, executar e gerir programas e aplicações sem a 

necessidade de comprar ou instalar softwares ou hardwares específicos, reduzindo 

custos e oferecendo de forma imediata uma vasta gama de ferramentas de 

desenvolvimento. IaaS permite uma infraestrutura de tecnologia da informação 

corporativa dinâmica, em que, por não ser adquirida, mas contratada, apresenta 

atualizações constantes e pode ser expandida de acordo com o crescimento do cliente 

(RIMAL; CHOI; LUMB, 2009). A Figura 3.3 ilustra a organização da estrutura de Tudo 

como um Serviço (Everything as a Service – XaaS). 
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Figura 3.3: Organização da estrutura de XaaS 

Adaptado de: AZURE, 2010 

 

Entre as principais vantagens da computação em nuvem com relação às 

estruturas tradicionais de tecnologia de informação estão o custo, a maior facilidade 

de implementação e manutenção, como também a maior disponibilidade e segurança 

de dados. Menores custos são atingidos à medida que a computação em nuvem 

elimina a necessidade de instalação de grandes infraestruturas tecnológicas e da 

contratação de pessoal especializado para mantê-la; ou quando é possível 

estabelecer o dimensionamento elástico da estrutura de informação, que pode 

expandir ou contrair conforme os resultados do negócio. Essa redução de custos e 

flexibilidade é importante por permitir maior acesso de pequenos e médios 

empreendimentos à análise computacional e ferramentas digitais de gestão (JADEJA; 

MODI, 2012). No que diz respeito à disponibilidade, o serviço de nuvem permite que 

grande parte da estrutura tecnológica possa ser acessada remotamente. Por fim, 

provedores de infraestrutura em nuvem devem garantir a confidencialidade dos 

dados, geralmente por meio de protocolos criptografados e a auditabilidade dos 

servidores, através de testes remotos que geram relatórios a respeito da segurança 

do sistema (ZHANG; CHENG; BOUTABA, 2010).   
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III. Geração de energia distribuída  

  

Sistemas de geração de energia distribuída (ED) podem utilizar fontes de 

energia diversas para geração da forma mais eficiente possível. Em geral, são 

compostos de três partes: as fontes de energia distribuída, o sistema eletrônico de 

potência e controle (SEPC) e o ponto de união da rede, que distribui a energia para 

seus destinos. O esquema genérico de um ED pode ser visto na Figura 3.4:  

 

Figura 3.4: Exemplo de configuração modular com interfaces eletrônicas de ED 

 

 Adaptado de: Kramer et al., 2008    

 

Um sistema de ED independe da forma de captação de energia, que pode ser 

baseada em células fotovoltaicas, centrais hidrelétricas, turbinas eólicas, células a 

combustível, motores a combustão interna, entre outros. O acoplamento de uma forma 

de armazenamento de energia potencial a estas fontes garante a flexibilidade da 

produção, que pode ser estocada em períodos de baixas demandas e liberada nos 

períodos de pico. O SEPC compreende a interface homem-máquina, a possibilidade 

de contato paralelo ou desconexão com a rede elétrica, além da conversão e 

sincronização dos sinais (KRAMER et al., 2008).  

 Uma grande motivação por trás da instalação de sistemas de ED é a crescente 

busca por eficiência e viabilidade em projetos de geração de energia alternativa, além 
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do fato de que há perdas através da cadeia de suprimento da geração de energia 

tradicional. Enquanto 60% se perde nos geradores, entre 6 e 8% são perdidos no 

sistema de transmissão e distribuição. Somando-se a isso a eficiência média de 40% 

que se tem normalmente em aplicações domésticas, o desperdício energético no uso 

de energia tradicional pode chegar a 80% (NEWTON, 2008, p. 416). A utilização de 

núcleos de energia gerada localmente, que evitam ao máximo conexões de longa 

distância, é uma forma de minimizar perdas. Uma breve comparação entre uma rede 

de distribuição tradicional e uma com princípios de ED (RedeX) pode ser vista na 

Tabela 3.2:  

 

Tabela 3.2: Rede de distribuição tradicional australiana vs. RedeX de distribuição   

 

Adaptado de: Newton, 2008  
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IV.  Internet das coisas  

 

A conectividade e a integração entre objetos e sistemas, juntamente com a ampla 

utilização de tecnologias sem fio como wi-fi, bluetooth e radiofrequência, permitiram o 

desenvolvimento do conceito de Internet das Coisas (Internet of Things – IoT). Um 

exemplo disso é que, no ano de 2011, o número de dispositivos interconectados 

ultrapassou o número de pessoas no mundo (GUBBI et al., 2013). Uma das definições 

para Internet das Coisas passa pelo conceito de Panorama Operacional Comum 

(Common Operating Picture – COP), em que utensílios do cotidiano se comunicam 

através do envio de dados a uma plataforma computacional. Dessa forma, esses 

dados podem servir como peças de um quebra-cabeça que se encaixam para que se 

tenha uma visão mais ampla dos processos e, assim, seja possível solucionar 

problemas de forma mais assertiva (GIUSTO et al., 2010, p.V). Esse enorme número 

de dados gerados por equipamentos inteligentes que se associam ao IoT precisa de 

uma infraestrutura que permita a integração e o monitoramento das informações. Isso 

é possível quando se entende a Internet das Coisas, a Computação em Nuvem, Big 

Data e análise de dados como etapas de um processo maior de geração e 

processamento de informações (GUBBI et al., 2013).  

 O objetivo é que essa integração entre aparelhos seja inconsciente, invisível e 

onipresente. Para isso, é necessário obedecer a três conceitos: o primeiro é o 

conhecimento compartilhado do usuário e das aplicações em que a tecnologia está 

sendo utilizada; o segundo é a arquitetura dos softwares e comunicação entre as 

redes a fim de encaminhar a informação para onde é relevante e, por fim, a utilização 

de ferramentas analíticas junto aos objetos inteligentes que buscam um 

comportamento autônomo (GUBBI et al., 2013).  

Aliando a digitalização com a sustentabilidade, a BASF criou dois 

conceitos: SMART e Power Plant 4.0. SMART é um acrônimo para Sustainability 

Metrics and Reporting Tool que, em tradução livre, significa Ferramenta de Relatórios 

e Indicadores de Sustentabilidade. Essa ferramenta permite ter um panorama do quão 

sustentável são os produtos a partir da medição do consumo de água, energia e 

emissões e, também, agregam informações financeiras, gerando um relatório 

completo tanto para o setor comercial como para a área de produção. Esse tipo de 

ferramenta facilita a tomada de decisão e, por isso, proporciona ganhos de tempo. 

O Power Plant 4.0 é uma unidade de geração de energia na sede da BASF que tem 
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por objetivo melhorar o uso eficiente e sustentável de recursos energéticos existentes 

por meio de métodos confiáveis de previsão de demanda. Um software de otimização 

compara estatisticamente o histórico de custo de energia e índices climáticos com as 

últimas variações de preços a cada quinze minutos e, então, sugere uma ação a ser 

tomada, como por exemplo a compra ou a venda de recursos energéticos. (BASF, 

2018). 

Um ambiente inteligente existe onde os principais objetos do mundo físico são 

conectados a uma rede contínua de informações por meio de sensores, displays e 

elementos computadorizados. Nos anos 1980, o foco da interação entre homens e 

máquinas era mais passivo e estritamente informativo. Atualmente, busca-se maior 

autonomia dos equipamentos, em sistemas nos quais é possível que eles interajam 

entre si, processem dados e gerem conclusões. O avanço de nanossensores que se 

comunicam entre si por meio de redes sem fio e microprocessadores permitiu o 

desenvolvimento de elementos computacionais pequenos o suficiente para que fosse 

possível introduzir conectividade e processamento a qualquer tipo de objeto (GUBBI 

et al., 2013). 

  

V. Aprendizado de Máquinas 

 

Aprendizado de Máquinas (do inglês, Machine Learning) denomina o processo 

de programar máquinas e sistemas computacionais por meio de algoritmos para que, 

de maneira autônoma, elas tomem decisões, baseando-se em análise de dados 

previamente armazenados. A autonomia destaca-se como ponto principal, 

considerando que o objetivo é aprimorar o aprendizado continuamente, possibilitando 

ações e decisões cada vez mais precisas e que simulem o raciocínio humano. Este 

conceito está diretamente atrelado à definição de inteligência artificial, na qual as 

máquinas têm capacidade de raciocinar e tomar decisões espontaneamente, sem 

interferência humana.  

Além de altos níveis de automação, o aprendizado de máquina, aliado à alta 

capacidade de processamento e à outras ferramentas como a computação em nuvem 

e Big Data, é capaz de gerar outros benefícios expressivos.  O reconhecimento de 

padrões e a resolução de problemas em conjuntos de dados muito grandes é realizado 

numa velocidade impraticável para um ser humano. Com isso, o Aprendizado de 
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Máquinas mostra-se útil para diversos setores, promovendo otimização de processos 

e economia de recursos (FAGGELA, 2018). 

Realizando pesquisas em sites de busca de artigos sobre aplicabilidade do 

aprendizado de máquina, fica evidente sua versatilidade. É possível encontrar artigos 

sobre tratamento de HIV (BISASO et al., 2017), auxílio em diagnósticos de câncer 

(KOUROU et al., 2014), melhorias para o transporte público (AGARD et al., 2015), 

identificação de perfis falsos em redes sociais (YAMAK, SAUNIER, VERCOUTER, 

2018) e caracterização de reservatórios de petróleo (TEWARI, DWIVEDI, 2018).  

  

VI.  Materiais avançados   

 

O desenvolvimento de novos materiais é parte essencial na popularização de 

células a combustível e dispositivos avançados de armazenamento energético, 

como baterias e supercapacitores. Essas novas tecnologias, por sua vez, são a chave 

para a viabilidade da transição de um cenário energético baseado nos combustíveis 

fósseis para a hegemonia das fontes alternativas de energia (LIU et al., 2010).   

No ramo das células a combustível, materiais nanoestruturados são essenciais 

para dispositivos que operam em baixas temperaturas (abaixo de 200ºC). Como 

hidrogênio é a principal alimentação desses equipamentos, pesquisas 

envolvendo nanoestruturados também podem trazer soluções para o processo de 

estocagem do gás (ARICO et al., 2011). O aperfeiçoamento das ligas de platina são 

o foco quanto a melhoria na atividade catalítica nas reações eletroquímicas, enquanto 

a utilização de polímeros como o Nafion™ pode promover melhor performance, 

eficiência e durabilidade para membranas (CURTIN et al., 2004).   

A evolução dos supercapacitores está diretamente ligada à ciência dos materiais. 

Estruturas de carbono, por serem altamente manipuláveis e de boa condutividade 

elétrica, são exploradas na confecção de eletrodos, seja na forma pulverizada, 

monolítica, tubular ou fibrosa. Polímeros condutores, como a polianilina e 

o politiofeno, dopados eletronicamente, também competem com as estruturas 

carbônicas no desenvolvimento desses capacitores. Os supercapacitores superam 

em milhares de vezes a carga das versões tradicionais, porém ainda necessitam de 

melhorias na sua densidade energética para serem alternativas viáveis às baterias 

tradicionais (ZHAI et al., 2011).  
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A transição da utilização de materiais puros para estruturas manipuladas na 

escala nanométrica e com propriedades modificadas para maximizar desempenho é 

o futuro do armazenamento energético. Baterias de íon-lítio, supercapacitores e 

unidades de armazenamento de gases combustíveis como o hidrogênio, através de 

estudos recentes, têm sido desenvolvidos com materiais de melhor capacidade e 

maiores ciclos de vida. Uma nova era energética está aos poucos se desenvolvendo, 

com tecnologias sofisticadas de armazenamento e descarga energéticos, 

empregando materiais com alta capacidade, alta durabilidade, maior segurança e de 

empregabilidade variada (LIU et al., 2010). 

  

VII. Sensores inteligentes  

 

Os sensores industriais comuns têm o objetivo primordial de detectar 

determinado parâmetro (entrada) e gerar uma resposta (saída). Para medir uma 

temperatura, por exemplo, o sensor elétrico gera uma voltagem, cuja medida se 

associa, em termos proporcionais, a um determinado valor de temperatura. Esta 

resposta gerada é enviada para ser convertida e interpretada por uma base 

computacional. As entradas nesta base podem variar, dependendo da natureza do 

sensor e do que se pretende medir ou detectar. No que diz respeito ao ambiente 

industrial, fatores como luz, temperatura, pressão, umidade, nível, vazão e pH 

representam importantes variáveis a serem medidas durante os processos 

(FAVENNEC, 1987).  

Os sensores na indústria começaram a ser utilizados antes mesmo da 2ª 

revolução industrial. Sensores puramente mecânicos eram utilizados para controle de 

velocidade de motores a vapor, por exemplo. Com o passar dos anos, a 

instrumentação avançou e as malhas de controle de processos também. Sensores 

pneumáticos capazes de mandar sinais analógicos começaram a ser utilizados, 

compondo a malha de controle juntamente com controladores e válvulas pneumáticas. 

Com a adoção da eletricidade em larga escala, boa parte da indústria passou a utilizar 

sensores com sinais analógicos eletrônicos, os quais são amplamente utilizados ainda 

hoje. O surgimento das tecnologias digitais proporcionou uma melhora significativa na 

qualidade dos sinais, agora menos suscetíveis a ruídos, o que abriu uma nova gama 

de possibilidades no mercado de sensores, incluindo as redes de sensores 

inteligentes (RYS, 2018).  
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Os sensores inteligentes destacam-se pela capacidade de comunicação 

eficiente e com falhas e ruídos minimizados. Isso foi proporcionado pela adoção de 

sinais digitais em substituição aos sinais analógicos. O fato de os sensores terem 

adotado a comunicação wireless tornou a sua utilização mais flexível, facilitando sua 

instalação em locais de difícil acesso, considerando que não existe mais o empecilho 

da utilização de fios. Porém, o que confere aos sensores inteligentes todo seu 

potencial de monitorar, examinar, processar e interpretar dados de maneira autônoma 

é a presença dos microprocessadores. O desenvolvimento 

de microprocessadores cada vez menores e mais potentes concede aos sensores a 

capacidade de filtrar e processar informações, realizar cálculos, linearizações, 

cruzamentos e até mesmo se auto programar para funcionar apenas em horários de 

trabalho, visando economia de energia (MEPITS, 2014). Seu objetivo principal é 

digitalizar a informação física da maneira mais rápida possível, sem perda de 

desempenho, e realizar outras tarefas, como as descritas acima, ainda no domínio 

digital (MAKINWA et al. 2007).  

Estes sensores possibilitam o monitoramento em tempo real de quaisquer 

pontos críticos da operação, desde a condição dos equipamentos até algum tipo de 

movimentação em local inadequado. Essas características contribuem para o 

processo de manutenção preditiva, evitando gastos desnecessários com paradas de 

produção, diminuindo também o risco de acidentes. Sensores de movimento 

contribuem com a segurança, não só impedindo a entrada de pessoas em áreas de 

risco, mas também evitando roubos em armazéns, por exemplo. O controle mais 

preciso das variáveis de processos contribui ainda para otimização dos mesmos, 

podendo gerar aumentos no rendimento e consequente redução de gastos. Além 

disso, as indústrias geralmente apresentam alto consumo de energia, o que pode ser 

reduzido, se um controle mais preciso for aplicado, contribuindo para a preservação 

do meio ambiente. 

 

3.2. A transformação digital nos principais segmentos de manufatura química e 

produção energética 

 

No cenário da indústria química 4.0, as ferramentas disponíveis delimitam um 

novo horizonte de possibilidades e aprimoramentos, tanto com respeito ao processo 

produtivo quanto ao modelo de gestão de negócios. As análises e cruzamentos de 
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dados aliadas aos algoritmos de Aprendizado de Máquinas, possibilitam tomadas de 

decisão cada vez mais eficientes e imediatas. Através da manutenção preditiva, por 

exemplo, obtêm-se ganhos no tempo de vida útil de equipamentos e redução de riscos 

de acidentes e paradas de produção. O gerenciamento de recursos e matéria-prima 

torna-se cada vez mais eficiente, trazendo benefícios não só do ponto de vista 

econômico, mas também no tocante à preservação do meio ambiente e à 

consolidação de uma cultura de produção mais limpa e sustentável. Um dos principais 

focos desta nova era é o consumidor:  a massificação da customização e a 

modularidade vêm tornando os produtos cada vez mais atrativos e direcionados às 

necessidades específicas de cada consumidor. A análise de dados possibilita ainda 

outros tipos de contribuição, como identificação de tendências de mercado e avaliação 

de competidores e fornecedores. 

A lógica de produção sustentável, a busca por fontes alternativas de energia e 

os avanços na área de processamento de dados são apontados como os principais 

difusores das ferramentas que compreendem a atual era de modernização industrial 

(DELOITTE, 2017). Os setores da indústria química – petroquímica, farmacêutico, 

alimentício, dentre outros, envolvem processos de transformação de matéria prima 

nos quais existem a oportunidade para aplicação de novas tecnologias e ferramentas. 

De maneira prática, existe uma tendência nas corporações de implementação de 

sistemas computacionais complexos de detecção, controle dinâmico e simulação dos 

processos (QIAN; ZHONG; DU, 2017).  

A adesão das fábricas à manufatura inteligente é inibida por certas dificuldades. 

Primeiramente, dependendo do processo utilizado, as transformações físico-químicas 

das matérias-primas dependem de muitas variáveis, tornando a modelagem e a 

simulação dos processos uma tarefa trabalhosa e pouco precisa. Além disso, os 

processos químicos e de separação envolvem geralmente uma sequência de etapas. 

Em segundo lugar, na maioria das indústrias, a rede informacional utilizada não está 

suficientemente estruturada para prover o nível de autonomia e interoperabilidade 

necessária para que se atinjam os níveis esperados de cibernética, digitalização e 

automação (QIAN; ZHONG; DU, 2017). Por fim, outro fator limitante é o custo de 

implementação de tecnologias disruptivas. A instalação de ferramentas como 

sensores digitais avançados e softwares para controle e análise de dados, por 

exemplo, podem exigir investimentos muito altos, o que é encarado como um 

obstáculo por empresários do ramo industrial. A pesquisa realizada no Brasil pela CNI 
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(Confederação Nacional da Indústria), em 2018, evidencia este fato: das empresas 

que pretendem investir em tecnologias digitais, 42% afirmaram que os recursos 

financeiros são um fator limitante. 

Em pesquisa realizada, em 2017, pela empresa de consultoria Accenture 

acerca das tendências digitais nas empresas de óleo e gás, a melhoria nas tomadas 

de decisão (30%), o aumento na velocidade de produção (19%) e a redução de riscos 

(12%) são os principais impulsionadores da adoção de novas tecnologias 

(ACCENTURE, 2017). Vale ressaltar que, em comparação com uma pesquisa similar 

realizada em 2016, o benefício do aumento na velocidade de produção deixou de ser 

o 5º para se tornar o 2º motivo mais apontado. Esses resultados evidenciam o 

reconhecimento, por parte dos executivos, da necessidade de mudanças para a 

adequação à nova era de digitalização (ACCENTURE, 2016). Ainda referente à 

pesquisa de 2017, realizada com executivos, gerentes e líderes de empresas do ramo, 

73% destes acreditavam ter uma expectativa de completa automação de suas plantas 

utilizando tecnologias digitais até pelo menos o ano de 2022. Na mesma pesquisa, 

39% apontaram como maior risco a possibilidade de suas empresas se tornarem cada 

vez menos competitivas frente ao mercado, caso não houvesse investimento 

suficiente em tecnologia digital (ACCENTURE, 2017). Outra pesquisa realizada pela 

Accenture, também em 2017, indicou que as refinarias estão investindo cada vez mais 

em tecnologia digital com o passar dos anos. Mais precisamente, 57% dos 

participantes afirmaram que suas empresas estavam investindo significativamente 

mais neste tipo de tecnologia em comparação com os 12 meses anteriores. 

 

I. Indústria Petroquímica 

 

É possível realizar uma análise um pouco mais profunda, observando como 

estas novas tecnologias podem ser inseridas e utilizadas nos diversos setores da 

indústria química. Na conjuntura da indústria petroquímica, o conceito de Indústria 4.0 

engloba toda a cadeia de produção. Isso significa que é realizada a conexão de 

empresas, pessoas, equipamentos e serviços, baseando-se na integração de dados, 

recursos e conhecimento. A união da otimização em tempo real (Real Time 

Optimization - RTO) com o controle de processos avançado (Advanced Process 

Control - APC) trará contribuições não apenas na velocidade das tomadas de decisão, 

mas também em termos de perspectiva econômico-ambiental, possibilitando maior 
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controle no consumo de energia e matéria-prima. A implementação de robôs cada vez 

mais sofisticados pode representar um grande avanço no que diz respeito à segurança 

em indústrias petroquímicas. Muitos dos equipamentos necessitam elevar as 

correntes de fluidos à temperaturas e pressões críticas, fazendo com que a utilização 

de robôs reduza consideravelmente os riscos de acidentes na planta. Do mesmo 

modo, o IoT oferece grandes vantagens à segurança através da detecção e 

rastreamento de pessoas e materiais e reconhecimento de padrões de falha em 

equipamentos. Quanto ao processo, o IoT possibilita ainda análise química ágil e 

eficiente de correntes de óleos e gás, identificando possíveis riscos, como difusão de 

gases perigosos (LI, 2016). A junção de todas essas ferramentas permite a 

visualização de um sistema complexo de monitoramento da planta, com controle de 

parâmetros e otimização em tempo real. A Sinopec, empresa chinesa do ramo 

petroquímico, destaca-se atualmente como exemplo na implementação de processos 

de manufatura inteligente. Utilizando quatro plantas-piloto para demonstração e 

testes, a Sinopec conseguiu atingir os seguintes resultados: 

1. APC foi aplicado a 90% dos processos destas plantas; 

2. A produtividade apresentou crescimento superior a 10%; 

3. Aumento substancial (superior a U$ 3,5 milhões) na renda total anual em duas 

destas plantas. (YUAN; QIN; ZHAO, 2017) 

 

II.  Indústria Farmacêutica 

 

A indústria farmacêutica é outro setor favorecido pela manufatura inteligente. 

Medidas de fomento à produção sustentável e regulações ambientais cada vez mais 

restritivas vêm obrigando as empresas a se adaptarem a esse novo panorama e 

reduzir, por exemplo, suas pegadas de carbono. A manufatura farmacêutica, 

resumidamente, pode ser segmentada em três etapas principais: preparação de 

ingredientes, formulação de produtos e processos de empacotamento. As ferramentas 

da Indústria 4.0 têm o potencial de atuar em todas essas frentes, otimizando os 

processos e elevando a indústria farmacêutica ao patamar das fábricas inteligentes. 

A indústria farmacêutica tem focado cada vez mais na ideia da produção de 

medicamentos personalizados para cada paciente e sob demanda, de forma distinta 

ao atual modelo de substâncias generalistas. Este modelo viabiliza a produção de 

bateladas menores, beneficiado, por exemplo, da utilização do CPS para controle de 
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estoque e análise de dados para gerenciamento de produção e inteligência de 

mercado. Dados acerca do consumo e procura de determinada droga podem ser 

coletados e divididos em tempo real entre empresas, favorecendo a acessibilidade 

das substâncias aos consumidores. O auxílio de sistemas computacionais para a 

seleção de solventes, a título de exemplo, possibilita redução de custos e traz 

benefícios ambientais, por eliminar a etapa de busca através de testes em laboratório. 

Ainda em escala laboratorial, as impressoras 3D já permitem a produção de 

medicamentos customizados e de alta qualidade. A análise de dados permite também 

a seleção dos fornecedores de matéria-prima mais confiáveis, baseando-se em 

históricos armazenados na nuvem. Ademais, os sistemas ciber-físicos contribuem 

para o processo de distribuição, por permitir maior rastreabilidade e transparência, 

reduzindo o tempo de espera e a entrada de medicamentos falsificados no mercado 

(DING, 2018). 

 

III.  Indústria de Alimentos e Bebidas 

 

Na indústria de processamento de alimentos e bebidas, a implementação de 

códigos de barras, scanners e dispositivos de rastreamento por GPS já vem 

contribuindo para o monitoramento das mercadorias: tanto para a movimentação 

quanto para os parâmetros de transporte e armazenamento. Assim como no caso da 

farmacêutica, é possível realizar estimativas de quantidades e qualidade de 

ingredientes dependendo de suas validades e controle de inventário em tempo real 

através da Internet das Coisas (HUB i4.0, 2018). Tratando-se de alimentos, um dos 

parâmetros mais importantes é o controle da temperatura de perecíveis. A instalação 

de um sistema de gerenciamento de cadeia fria, por exemplo, torna possível 

monitorar, gerar relatórios e alertas quando necessário, sendo este sistema todo 

baseado em dados na nuvem. Um sistema de embalagens automatizado pode 

também auxiliar no dimensionamento das mesmas e definir o melhor material para 

determinado tipo de alimento, economizando tempo e evitando desperdício de 

material (HUB i4.0, 2018). 
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IV. Setor energético 

 

No que diz respeito ao setor energético, um dos principais temas na ciência do 

século XXI é a geração de energia a partir de fontes alternativas. O mundo se prepara 

para a transição de uma economia baseada nos combustíveis fósseis para um 

paradigma de diversificação e sustentabilidade, que se vale sobretudo do potencial 

solar, eólico, geotérmica, hidrelétrico e da biomassa para sustentar a demanda 

energética da indústria e da população. Dentro dessa nova dinâmica, o Brasil se 

coloca como um dos países de matriz energética mais diversificada do continente, 

além de grande desenvolvedor e promotor das tecnologias associadas aos 

biocombustíveis provenientes da biomassa (REN21, 2016). Nesse sentido, o uso do 

biogás (obtido a partir da decomposição anaeróbica da biomassa) como fonte de 

energia seria uma alternativa interessante. Contudo, o Brasil ainda não explora todo 

seu potencial. Os resíduos sólidos no território brasileiro ainda são largamente 

despejados em lixões à céu aberto e, da parcela que é aterrada em condições ideais, 

existem poucas usinas de biogás para aproveitar essa via de potencial energético do 

lixo (SNIS, 2016).  Na Figura 3.5 são apresentadas as distribuições das matrizes 

energéticas do Brasil e da América Latina. Através dos dados, fica evidente que o 

Brasil se mostra acima da média do continente na utilização de energias renováveis. 

 

Figura 3.5: Distribuições das matrizes energéticas do Brasil e da América Latina 

 

Fonte: SNIS, 2016 
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CAPÍTULO 4 
 

4. BIOGÁS COMO FONTE DE ENERGIA ALTERNATIVA  

 

O biogás é uma mistura de gases de composição variável, proveniente da 

decomposição anaeróbica da matéria orgânica (como lodo de esgoto, resíduos de 

gado, resíduos de alimentos) por bactérias decompositoras. A composição do biogás 

varia de acordo com a matéria prima utilizada. A Tabela 4.1 abaixo mostra a 

composição do biogás gerado a partir de diferentes fontes (unidades de esgotamento, 

resíduos orgânicos e aterros sanitários). 

 

Tabela 4.1: Composição típica do biogás por fonte de matéria orgânica 

Fontes 
Composição típica 

Metano Dióxido de carbono Nitrogênio 

Unidades de esgotamento 55-65% 35-45% >1% 

Resíduos orgânicos 60-70% 30-40% >1% 

Aterros sanitários 45-55% 30-40% 5-15% 

Adaptado de: Jönsson et al., 2003  

 

No biogás produzido em aterros sanitários, além dos principais componentes, 

podem haver traços de aromáticos, cetonas, alifáticos, terpenos, álcoois e alifáticos 

halogenados (EKLUND et al., 1998). 

Segundo dados das Nações Unidas de 2016 para o grupo de países do anexo I 2 

–  em geral países desenvolvidos ou ligados à antiga União Soviética – a emissão de 

metano proveniente de resíduos sólidos representa aproximadamente 18% do total 

                                                           
2 Grupo de países do Anexo I: Austrália, Áustria, Belarus, Bélgica, Bulgária, 

Canadá, Croácia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estônia, União Europeia, 

Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, Japão, 

Cazaquistão, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Mônaco, Países 

Baixos, Nova Zelândia, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, Federação Russa, 

Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça, Peru, Ucrânia, Reino Unido da Grã-

Bretanha e Irlanda do Norte, Estados Unidos da América. 
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de metano emitido. O gás é um dos causadores do efeito estufa e, quando não é 

processado para aproveitamento na geração de energia, é geralmente queimado em 

flares para conversão em dióxido de carbono. Essa medida é tomada pois, segundo 

dados do IPCC (2007) e a métrica Global Warming Potential (GWP), emissões de 

metano são 25 vezes mais nocivas que o dióxido de carbono em um intervalo de 100 

anos, como mostrado na Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2: Nocividade das emissões por composto 

Composto 
Vida útil 

(anos) 

Eficiência 

Radiativa 

(W m-2 ppb-1) 

IPCC SAR3 

(100-anos) 

20-

anos 

100-

anos 

500-

anos 

CO2 - 1.4x10-5 1 1 1 1 

CH4
 12 3.7x10-4 21 72 25 7.6 

N2O 114 3.03x10-3 310 289 298 153 

Fonte: IPCC, 2007. 

 

Assim, o fim dos lixões a céu aberto significaria, além da possibilidade de explorar 

o potencial energético em aterros sanitários, a menor agressão ao meio ambiente, a 

proteção dos lençóis freáticos e menor emissão de gases de efeito estufa. De acordo 

com o Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento (SNIS) — em relatório 

que engloba aproximadamente 63% dos municípios e 79% da população — o Brasil 

encaminhou seus resíduos sólidos, em 2016, como apresentado na Tabela 4.3. O país 

ainda está longe de países como os Estados Unidos, que aterram a metade do lixo 

produzido, reciclam um quarto e o outro quarto é destinado a unidades de 

compostagem ou geração de energia (EPA, 2016).  

 

 

 

 

 

________________________ 

3 IPCC SAR: IPCC Second Assessment Report, de 1995. 
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Tabela 4.3: Tipo de processamento dos resíduos sólidos no Brasil em 2016 

Tipo de unidade de 

processamento 

Massa total 

recebida (2016) 
% 

Aterros sanitários 37.492.438 54,85% 

Aterros controlados 6.655.938 9,74% 

Lixões 6.823.942 9,98% 

Unidades de compostagem 315.983 0,46% 

Outro 17.064.398 24,97% 

Total 68.352.699 100,00% 

Adaptado de: SNIS, 2016 

 

O Manual de Gerenciamento Integrado do CEMPRE de 2018 apresenta o perfil 

dos resíduos sólidos brasileiros, em que se destaca a grande representatividade da 

matéria orgânica, como é mostrado na Figura 4.1. A matéria orgânica é, no processo 

de decomposição anaeróbica, a parcela a ser convertida em biogás. 

 

Figura 4.1: Perfil dos resíduos sólidos brasileiros em 2018 

 

Adaptado de: CEMPRE, 2018  
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A Lei 12.305/10, de 2 de agosto de 2010, instituiu a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, que estabeleceu metas para a eliminação dos lixões e para a criação de 

instrumentos de planejamento nas diversas esferas do poder público. Dessa forma, o 

desenvolvimento de processos de aproveitamento do biogás obtido a partir de 

resíduos sólidos orgânicos, como aquele produzido em aterros sanitários, poderia 

contribuir para a diminuição da poluição do meio ambiente e para a redução das 

emissões de gases causadores do efeito estufa. 

As principais aplicações para o biogás são a geração de energia elétrica e de calor. 

Segundo o último relatório da IEA (2017), com dados do Centro Internacional de 

Energias Renováveis – Biogás (CIBiogas), no Brasil, 77% do biogás produzido seria 

destinado à geração de energia elétrica, 15% ao aproveitamento da energia calorífera, 

7% para conversão em energia mecânica e uma parcela residual seria utilizada como 

combustível veicular e na queima em flares. Dentre os países que são líderes na 

tecnologia, o Reino Unido utiliza quase a totalidade de seu biogás para geração de 

energia elétrica e a Alemanha se divide entre a geração de eletricidade e o 

aproveitamento térmico (61% e 31%, respectivamente).  

Entretanto, no Brasil, o aproveitamento do biogás para a produção de energia 

ainda é pequeno. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 

(2010) estimou a produção de energia potencial em 56 municípios no país, 

considerando a vazão de gás metano (gás de aterro) no decênio 2010/2020. O 

resultado foi que há a possibilidade de se ter uma capacidade instalada de geração 

de 311 MW, o que, segundo o estudo, “poderia abastecer uma população de 5,6 

milhões de habitantes e equivale a praticamente a cidade do Rio de Janeiro” e “tal 

potência representa a abundância do combustível biogás, renovável e subproduto do 

modo de vida atual”. O biogás pode ser usado como combustível para sistemas de 

geração de calor e energia combinados (Combined Heat and Power – CHP), que 

podem ser baseados em: (i) combustão do biogás ou (ii) células a combustível, usando 

a reforma do biogás (DA SILVA, 2018). Outras tecnologias como turbinas, 

microturbinas e motores Stirling – motores de combustão externa – também são 

alternativas na geração de energia elétrica. Em sistemas CHP, as tecnologias são 

principalmente comparadas quanto as suas eficiências elétrica e térmica, que podem 

ser definidas pela Equação 4.1. 
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Equação 4.1: Equação da energia elétrica/térmica 

 

Eg = ηg * Ec    

 

Sendo Eg a energia elétrica/térmica disponibilizada, ηg a eficiência elétrica/térmica 

e Ec a energia consumida do combustível (JORDÃO; PESSOA, 2005). 

Na Tabela 4.4 são mostradas as eficiências elétrica e térmica das principais 

tecnologias de geração de energia a partir do biogás. Essas diferentes opções serão 

aprofundadas adiante. 

 

Tabela 4.4: Eficiência energética atingida por diferentes tecnologias de geração de 

energia a partir do biogás 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ¹Poschl; Ward; Owende, 2010. ²Wellinger; Murphy; Baxter, 2013. ³Jordão; Pessoa, 2005. 

4Chandana et al.; 2013 

 

Atualmente, a maioria do biogás produzido é usado para a geração de calor, vapor 

e/ou eletricidade, a partir da combustão do biogás (REN21, 2017). Segundo dados da 

ANEEL (2018), o Brasil possui 37 usinas de biogás instaladas no território, sendo 

destas, 20 baseadas em resíduos sólidos urbanos para geração de energia a partir da 

combustão do biogás. Essa fatia totaliza uma geração de 133 MW de energia e 

corresponde a 0,079% da capacidade instalada de geração elétrica. No Plano Decenal 

de Expansão de Energia (EPE, 2017), tem-se como perspectiva a expansão da 

capacidade de energia gerada por biogás para 300 MW até 2026. A Tabela 4.5 faz 

um resumo da distribuição das usinas do biogás. 

Tabela 4.5: Distribuição de usinas de biogás 

Tecnologia 
Eficiência 

Térmica (%) 

Eficiência 

elétrica (%) 

Motores Stirling¹ 74 24 

Microturbinas à gás¹ 54 28 

Motores a combustão interna² 42 25 

PEMFC³ 37 40 

PEMFC + Cogeração4 - 80 
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Origem do biogás 
Número 

de Usinas 

Capacidade 

Instalada (kW) 
Participação 

Biogás - Agroindustrial 3 7.951 0,005% 

Biogás – Resíduos Urbanos 20 133.129 0,079% 

Biogás – Resíduos Animais 14 4.481 0,003% 

Biogás – TOTAL 37 145.561 0,086% 

Fonte: ANEEL, 2018 

  

Como exemplo de processo de geração de energia a partir da combustão de 

biogás, no Brasil, pode ser citada a utilização do biogás produzido no Aterro de 

Gramacho, localizado no Rio de Janeiro. 

 

I. O caso do Aterro Metropolitano de Jardim Gramacho 

   

O Aterro Metropolitano de Jardim Gramacho (AMJG) foi, por décadas, o destino 

de grande parte do rejeito sólido das cidades do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, 

Nilópolis, Mesquita, São João de Meriti e Queimados (GOMES, 2014). Entre 1976 e 

1996, o local funcionou como um lixão à céu aberto, até que a administradora — a 

Companhia Municipal de Limpeza do Rio de Janeiro (COMLURB) — terceirizou o 

processo de transição para que o AMJG pudesse funcionar como um aterro sanitário, 

com tratamento de chorume e do biogás gerado. 

O AMJG localiza-se em uma área de manguezal próxima à Baía de Guanabara, 

se estende por 1,3 milhões de quilômetros quadrados e é considerado o maior da 

América Latina. Dados da COMLURB de dezembro de 2011 mostram que o aterro 

recebia diariamente aproximadamente 18% do lixo urbano da cidade do Rio de 

Janeiro. O encerramento das atividades do AMJG foi tentado diversas vezes, 

sobretudo pelo risco de uma tragédia ambiental de grandes proporções caso 

houvesse vazamento do conteúdo para o mar (RIBEIRO; DO CARMO, 2013). Em 

2012, após 36 anos de operação, o aterro teve suas operações finalmente encerradas. 

 Em 2007, foi assinado com a Novo Gramacho Energia Ambiental S.A. o 

contrato de exploração do biogás gerado no local por 15 anos. A infraestrutura de 

extração e produção de biogás envolvia 301 poços de produção, tubulações de coleta 
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e uma estação de bombeio. A usina iniciou suas operações em 2013, por meio da 

empresa subsidiária Gás Verde S.A., com a construção de um duto de 6 quilômetros 

de extensão ligando a usina de biogás à Refinaria Duque de Caxias (Reduc), para que 

o biogás fosse utilizado no suprimento energético de parte da demanda da refinaria. 

Com investimento de R$240 milhões, a usina pode processar 70 milhões de metros 

cúbicos de biogás por ano (GÁS VERDE, 2017). 

 

II. Perspectivas brasileiras de geração de energia a partir do biogás 

 

 Apesar dos projetos em andamento acima mencionados, um compilado de 

relatórios relativos à produção de biogás no mundo em 2015 mostra que o Brasil se 

encontra bem atrás das potências em produção de biogás, como o Reino Unido e a 

Alemanha. Na época, ambos possuíam, respectivamente, 442 e 440 plantas de 

geração de biogás proveniente de aterros sanitários (IEA, 2017). Enquanto o Plano 

Nacional de Energia 2030 (PNE 2030, 2007) não citava biogás em nenhum momento, 

o PNE 2050 (2017) o faz 50 vezes, com uma visão otimista do desenvolvimento da 

energia elétrica proveniente da biomassa no Brasil, como pode ser visto na Figura 4.2. 

 

Figura 4.2: Projeção da penetração da geração distribuída de biogás 

 

Adaptado de: EPE, 2017 

 

Enquanto a curva azul contínua representa o progresso autônomo, com a 

continuidade de programas já existentes; a curva preta pontilhada é uma projeção 
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envolvendo novas políticas (NP), com novas ações e incentivos governamentais. O 

crescimento anual projetado nos cenários menos e mais otimistas são, 

respectivamente, de 10,0% e 20,7% ao ano entre 2018 e 2030 e de 9,7% e 11,8% ao 

ano entre 2018 e 2050. O biogás é visto, então, no plano energético nacional, como 

uma tecnologia de grande potencial, e os 5.188 MW do melhor cenário em 2050 

equivalem a 3% da capacidade instalada atual. 

Embora a maior parte da produção de energia a partir do biogás seja realizada 

através de processos de combustão do biogás, o interesse no uso dessa mistura 

gasosa para a geração de energia, usando sistemas de cogeração baseados em 

células a combustível vêm crescendo bastante. As células a combustível são 

dispositivos que convertem energia química em energia elétrica, apresentando maior 

eficiência do que os motores a combustão, sobretudo por não estarem limitadas ao 

ciclo de Carnot.  A seguir, os sistemas de geração de energia a partir de células a 

combustível serão descritos em maiores detalhes. 

4.1. Geração de energia a partir de células a combustível 

 

A célula a combustível é um equipamento em que é realizada a conversão da 

energia química originária de reações envolvendo combustíveis em energia elétrica. 

Essa tecnologia é considerada uma das mais promissoras da atualidade e, seu 

impacto na produção de energia pode ser comparado aos da propulsão à vapor e ao 

motor à combustão nos séculos XIX e XX, respectivamente (STAMBOULI, 2011). 

Esses equipamentos consistem de um eletrólito e eletrodos porosos, e geram 

energia elétrica e calorífera a partir da reação eletroquímica entre um combustível 

(geralmente H2) e um agente oxidante (geralmente ar ou O2) (STAMBOULI, 2011). O 

esquema da Figura 4.3 ilustra o funcionamento de uma célula a combustível. Em 

comparação com o ciclo de combustão tradicional, a geração energética por células a 

combustíveis tem como vantagens as menores emissões de gases poluentes e a 

maior eficiência, sem limitações do ciclo de Carnot.  
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Figura 4.3: Esquema genérico de uma célula a combustível 

Adaptado de:  Wendt; Götz; Linardi, 2000 

 

As eficiências térmica e elétrica das células a combustível são de 

aproximadamente 37% e 40%, respectivamente (JORDÃO; PESSOA, 2005, p. 944).  

Existem diversos tipos de células a combustível que se diferem pelos seguintes 

parâmetros: tipo de eletrólito, temperatura de operação e características do 

combustível e do agente oxidante. As principais células comerciais são a Proton 

Exchange Membrane Fuel Cell (PEMFC), Phosphoric Acid Fuel Cell (PAFC), Molten 

Carbonate Fuel Cell (MCFC) e Solid Oxidated Fuel Cell (SOFC) e seus nomes são 

dados a partir do tipo de eletrólito utilizado. A Tabela 4.6 apresenta as principais 

diferenças entre elas. A PEMFC é um dos sistemas mais utilizados, devido a várias 

vantagens, como densidade de potência, compactação e resposta rápida a mudanças 

de carga.  

O H2 para alimentação em PEMFC pode ser obtido a partir da reforma do 

biogás. A conversão deste em gás de síntese ocorre através da reforma do CH4 com 

CO2 (reforma seca) e da reforma a vapor do CH4. Como a PEMFC possui baixa 

tolerância ao CO, é necessária a adição de etapas de purificação, como por exemplo: 

(i) reação de deslocamento de água (Water-Gas Shift - WGS) e (ii) unidade de 

Adsorção por Variação de Pressão (Pressure Swing Adsorption - PSA), que faz a 

absorção do CO não convertido na WGS. Na saída da PSA, a corrente contendo H2 

com alta pureza é alimentada no ânodo da célula a combustível para geração de 

energia (DA SILVA et al., 2018). 
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Tabela 4.6: Diferenças entre células a combustível 

  

Adaptado de: Deublein; Steinhauser, 2011, cap. 48 

AFC PEMFC PAFC MCFC SOFC

Eletrodo 30% KOH

Membranas 

proveniente de 

polímeros

H3PO4 

concentrado, 

adsorvido em filme 

plástico

Li2CO3-K2CO3 

fundido, suportado 

em matriz de 

LiAlO2

Zr(Y)O3 dopado de 

oxido de zircônio

Temperatura (ºC) 60-90 60-120 130-220 650 800-1000

Gás Combustível H2 puro Hidrazina

H2                                 

Metano                    

Metanol

Metano                          

H2                              

Gás natural                              

Carvão                         

Biogás

Metano                           

Carvão                         

Biogás  

Metano                          

H2                           

Carvão                         

Biogás 

Gás Oxigênio Ar (3-4 bar) Ar Ar e CO2 Ar

Rendimento (W/cm²) 0,6 0,2 0,1 0,4

Eficiência (%) 62
60 (H2)                             

40 (CH4)
40 50 55

Comercializado a 

alguns anos

Comercializado a 

alguns anos

Comercializado a 

alguns anos

Testado com 

biogás

Testado com 

biogás

Testado com 

biogás

Dinamicidade Dinâmico Menos dinâmico Muito dinâmico Não é dinâmico

Vida útil longa

Não necessita 

catalisador

Calor de reação 

usado diretamente 

na reforma do gás

Possível 

acoplamento com 

turbinas a gás

Altamente 

corrosivo quando 

derretido

Deterioração das 

células durante 

resfriamento 

depois do 

encerramento

Secagem Vida útil curta

Aproveitamento de 

material catalítico

Maior vida útil 

mínima 40000h

Diminuição dos 

custos de 

manufatura

Minimização das 

perdas dos 

condutores iônicos

Diminuição das 

temperaturas de 

operação

Altas temperaturas 

(180ºC)
Outros materiais

Aplicações Atualmente é raramente aplicada

Veículos, 

pequenos 

sistemas CHPs e 

baterias 

recarregáveis

Pequenos e 

médios sistemas 

CHPs

Médios e grandes 

sistemas CHPs, 

geradores 

alimentados a 

carvão

CHPs, estações 

de energia 

combinadas

Problemas atuais

A baixa 

temperatura 

retarda as reações, 

sendo necessário 

um catalisador de 

platina. Platina é 

sensível a CO, 

especialmente a 

baixas 

temperaturas

Fluxo de ácido e 

umidificação dos 

eletrodos Estreitamento das 

células planares

Célula combustível

Tentativa de 

desenvolvimento

Escalabilidade das 

plantas e aplicação 

no mercado

Custos menores

Parâmetro

Status de desenvolvimento Bem desenvolvido
Comercializado em 

nichos

Vantagens

Start up rápido 

Insensível a 

mudanças

Insensível a CO

Catalisadores de 

níquel e óxido de 

níquel são usados 

ao invés de platina

Calor de reação 

usado diretamente 

na reforma do gás

Incompatível com CO2 devido as 

reações com potassa cáustica
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4.2. Popularização da tecnologia de células a combustível 

 

Desde que o interesse da comunidade científica cresceu em torno das células 

a combustível, como fica evidente na Figura 4.4, elaborada a partir de pesquisa pelos 

autores na base Science Direct (https://www.sciencedirect.com), houve um gradual 

processo de barateamento da tecnologia. Um relatório do US-DOE (2017) focado nos 

custos de sistemas de células a combustível também reforça a relação entre o 

progresso científico e o barateamento da tecnologia. Os melhores custos na análise 

de 2017 em comparação com a de 2016 são justificados por meio de elementos como: 

 

• Aumento da densidade energética em 46%, devido ao uso de catalisador 

catódico à base de Pt/Co, aplicado em carbono de elevada área 

superficial; 

• Uma sutil redução (7%) no abastecimento de Pt no catodo. 

 

Além disso, o custo projetado para fabricação de sistemas de PEMFC automotivas 

em 2020 e 2025 tende a ser reduzido, respectivamente, em torno de 4,5% e 20%, 

quando comparado ao custo de 2017. A Figura 4.5 apresenta a evolução do custo de 

fabricação, para um volume de 500.000 sistemas/ano, ao longo dos anos. 

 

Figura 4.4: Número de resultados para pesquisa "fuel cell” no Science Direct 

 

Fonte: Autores 
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Figura 4.5: Evolução do custo de fabricação de PEMFC 

Adaptado de: US-DOE, 2017 

  

Outro relatório do US-DOE (2016), focado na análise mercadológica da 

tecnologia, traz confirmações a respeito da popularização de células a combustível no 

mundo. Conforme mostra a Figura 4.6, entre 2014 e 2016, houve aumento significativo 

(aproximadamente 20%) nas exportações de células a combustível ao redor do 

mundo, assim como um incremento significativo na capacidade energética (de menos 

de 200MW para mais de 500MW) comercializada. Também é possível ver um 

aumento do interesse asiático na tecnologia, sendo o salto em capacidade energética 

da área de transportes fortemente influenciada pelo volume de exportações de carros 

de passeio japoneses e sul-coreanos para o resto do mundo. Toyota Mirai (2014), 

Honda Clarity (2016) e Hyundai Nexo (2018) são alguns exemplos de carros dessas 

montadoras que utilizam as células a combustível como força motriz. Os planos do 

governo japonês preveem a expansão da frota de carros equipados com células a 

combustível e de postos de abastecimento de H2 como mostrado na Tabela 4.7. 
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Figura 4.6: Volume de exportação e relação com capacidade energética de células 

a combustível 

 

 

Adaptado de: US-DOE, 2016 

 

 

Tabela 4.7: Projeção da frota de veículos movidos a células a combustível e postos 

de abastecimento de H2 

 

Meta para o ano 
Frota de 

Veículos 

Expansão do número de postos de 

abastecimento de H2 

2020 40.000 160 

2025 200,000 320 

2030 800,000 
Expansão independente de 

incentivos 

Adaptado de: METI, 2017 

 

No mesmo relatório do US-DOE de 2016 existe um levantamento da 

capacidade local instalada de células a combustível em plantas e sedes de grandes 

corporações ao redor do mundo. Os principais empreendimentos são destacados na 

Tabela 4.7.  
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Tabela 4.7: Grandes empreendimentos energéticos baseados em células a 

combustível no mundo 

 

 

Adaptado de: US-DOE, 2016 

 

Por fim, o Plano de Sustentabilidade do Comitê Organizador das Olimpíadas e 

Paralimpíadas de Tóquio 2020, lançado em 2017, destaca a utilização de hidrogênio 

para abastecimento da Vila Olímpica e de veículos movidos a células a combustível. 

O Comitê tem a intenção de que as Olimpíadas e Paralimpíadas deixem como legado 

para Tóquio o princípio da construção de uma sociedade baseada em energia limpa. 

Essas medidas estão de acordo com a Estratégia Básica de Hidrogênio (Basic 

Hydrogen Strategy), divulgada pelo Ministério Japonês da Economia, Comércio e 

Indústria no mesmo ano; que estabelece como metas a diminuição do custo da 

Local Fabricante

Capacidade 

Instalada 

(MW)

Detalhes

Novo campus da 

Apple em 

Cupertino/EUA

Bloom Energy 4

Novo campus será 100% 

abastecido por fontes 

renováveis

Subúrbio de 

Seoul/COR

Doosan Fuel 

Cell America
5

11 célula a combustível 

abastecerão 3.000 lares 

Campus da Pfizer em 

Connecticut/EUA

FuelCell 

Energy
5.6

Abastecimento de parte da 

demanda do centro de 

Pesquisa & 

Desenvolvimento

Refinaria da Implats 

na África do Sul

Doosan Fuel 

Cell America
8 -

Complexo residencial 

de Busan/COR

Doosan Fuel 

Cell
30,8

70 células a combustível 

terão responsabilidade 

compartilhada entre a 

KHNP e o município

Distrito Comercial de 

Songdo/COR

Doosan Fuel 

Cell
39,6

KHNP, Samchully 

Machinery e Incheon Total 

Energy são os clientes
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energia gerada por hidrogênio para U$ 0,15/kWh, tornando viável a expansão da 

capacidade instalada em 1 GW até 2030. 
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CAPÍTULO 5 

 

5. METODOLOGIA 

 

5.1. Metodologia de pesquisa 

 

O presente trabalho foi realizado a partir de uma pesquisa de natureza 

exploratória, tendo em vista um estreitamento de vinculações entre o conteúdo teórico 

e aplicações dos diversos temas abordados. Foram feitos levantamentos 

bibliográficos de fontes impressas e eletrônicas referentes à evolução da Indústria 

Química na história, dos conceitos da Indústria 4.0 e da geração de energia por célula 

a combustível do tipo PEM, usando a reforma do biogás como fonte de hidrogênio. 

O tratamento das informações coletadas foi de caráter qualitativo, visando a 

elencar possíveis ganhos e melhorias em uma planta hipotética de reforma do biogás, 

com a aplicação das ferramentas tecnológicas características da Indústria 4.0. A 

planta utilizada no presente estudo foi proposta e detalhada por Silva et al. (2018). 

Para embasamento das propostas, foram usados relatórios com dados 

internacionais e nacionais, como os relatórios de ISWA (2017) e SNIS (2016), artigos 

científicos, como por exemplo Silva (2015) e Silva et al. (2018) e documentos de 

corporações internacionais de renome em consultoria empresarial, como BCG, 

Deloitte e PwC. 

 

5.2. Descrição dos processos 

 

A Figura 5.1 ilustra, na forma de um diagrama de blocos, a sequência de etapas 

de uma planta hipotética de produção de energia usando células do tipo PEMFC, a 

partir da reforma do biogás gerado em um aterro sanitário. 

Neste trabalho, será utilizado o Aterro Metropolitano de Jardim Gramacho como 

um modelo representativo dos aterros sanitários brasileiros. 
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Figura 5.1: Sequência de etapas da produção de energia 

 

Fonte: Autores 

 

Os resíduos municipais gerados na região metropolitana do Rio de Janeiro são 

direcionados ao aterro sem separação prévia pela empresa de coleta (etapa 1). Após 

despejados no local, sem setorização dos resíduos, os catadores que trabalham na 

área realizam a coleta de materiais recicláveis em pequenas proporções. A matéria 

orgânica depositada no local sofre o processo de decomposição natural gerando o 

biogás. 

O biogás formado é captado por tubulações espalhadas por toda área e então 

levado a uma unidade de processamento (já existente no local), na qual essa mistura 

gasosa seria purificada, retirando H2S e produtos orgânicos voláteis (etapas 2 e 3). O 

biogás, contendo, então, apenas metano e CO2, é levado para uma planta de produção 

contínua de hidrogênio. A planta consiste de um processador de combustível 

integrado com uma célula a combustível do tipo PEMFC (etapas 4 a 6). O processador 

de combustível envolve um reator de reforma, um reator de deslocamento gás-água 

(WGS) e a unidade de Adsorção por Variação de Pressão (PSA). A conversão do 

biogás em gás de síntese (mistura de H2 e CO) se dá no reator de reforma. O H2 é 

purificado em um reator WGS e na unidade de PSA.  A corrente contendo H2 de alta 

pureza pode ser então alimentada na célula a combustível do tipo PEMFC para 

geração de energia. A energia gerada poderá, então, ser distribuída. 

A seguir será descrita a planta proposta por Silva et al. (2018) para a geração 

de energia a partir de células a combustível, usando a reforma do biogás 

A alimentação de biogás é primeiramente separada em três correntes. A do 

topo é utilizada como combustível na caldeira, a do meio alimenta o reformador e a 
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do fundo é utilizada no queimador do reformador. A razão molar de divisão é ajustada 

para que a quantidade de energia requerida para o processo na caldeira e no 

aquecedor (queimador + reformador) seja também fornecida pelo biogás. Vapor é 

adicionado à alimentação do reformador para evitar desativação catalítica e baixo 

rendimento de H2. A vazão das correntes Ar 1 e Ar 2 foram determinadas com o intuito 

de garantir a combustão completa do biogás. O gás de síntese obtido nas reações de 

reforma seca e à vapor do CH4 é utilizado como alimentação do reator WGS, em que 

é convertido em CO2 e H2. A corrente de saída do WGS é então resfriada em uma 

série de trocadores de calor. Dessa forma, os produtos líquidos são separados da 

corrente principal por meio de um condensador. Depois da separação dos líquidos, a 

fração gasosa é enviada à unidade de PSA para purificação com 85% de recuperação 

(SONG; OZKAN, 2010). O H2 pode ser recuperado com uma pureza de 99,999%. A 

corrente gasosa residual do PSA contém H2 não recuperado, CH4 e CO; e é utilizada 

como combustível de processo no queimador para suprir a energia requerida na etapa 

de reforma. A água condensada dos vasos separadores é reciclada e usada como 

água de processo para minimizar os custos de consumo de água. 

H2 puro é despressurizado e resfriado até 80ºC e 101 kPa. Então, a corrente 

de H2 e de ar em proporções estequiométricas (80ºC e 101 kPa) são introduzidas, 

respectivamente, no anodo e catodo da célula a combustível PEMFC. Em seguida, 

energia elétrica e H2O são gerados na reação eletroquímica entre H2 e O2.  

A corrente de saída da célula a combustível contém H2O de alta pureza que é 

reaproveitada na caldeira e como água de resfriamento reduzindo então, gastos com 

água. A Figura 5.2 exemplifica esse processo.  
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Figura 5.2: PEMFC integrada a unidade de processamento de combustível  

 

 

Adaptado de: Da Silva et al., 2018  
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CAPÍTULO 6 

 

6. OPORTUNIDADES DE APLICAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS EM UMA 

PLANTA HIPOTÉTICA DE GERAÇÃO DE ENERGIA A PARTIR DO BIOGÁS 

   

A questão das matrizes alternativas de energia ganha importância em meio à 

ascensão da filosofia de desenvolvimento sustentável, surgida em função da 

constatação dos impactos ambientais decorrentes da utilização dos recursos 

energéticos não renováveis sobre a sociedade e as indústrias. A revolução digital, que 

engloba a digitalização da produção, com seus conceitos e ferramentas, começa a 

oferecer, à medida que sejam feitos investimentos em infraestrutura, maior 

transparência, controle, segurança e produtividade para os negócios, e consequente 

perspectivas de minimização dos impactos ambientais. Para isso, vale-se de 

inovações como a Internet das Coisas, o Aprendizado de Máquinas, Big Data, 

Computação em Nuvem e softwares de planejamento de recursos para criar Sistemas 

ciber-físicos que integram a produção e a gestão dos processos.  

No presente capítulo será apresentada aplicações de tecnologias e ferramentas 

da Indústria 4.0 nas etapas de pré-captação do biogás, captação, purificação, reforma 

e geração de energia, além de todos os ganhos associados as etapas e uma vista 

geral do processo modificado.  

    

6.1. Análise das etapas críticas e implementação das ferramentas  

 

I. Etapa de pré-captação do biogás 

 

A primeira atividade identificada para a qual é proposta a aplicação de novas 

tecnologias no processo de geração de energia a partir do biogás está na etapa de 

deposição dos resíduos no aterro sanitário, que antecede inclusive a captação do 

biogás. A composição dos resíduos sólidos urbanos tem direta influência na 

composição do biogás produzido nos aterros e, dessa forma, a maximização do 

metano gerado por massa de resíduo pode significar um maior rendimento da planta. 

Além disso, concentrar a matéria orgânica em uma área específica do aterro significa 

que a estrutura de captação de gás pode ser significativamente simplificada ou 

diminuída. Assim, a seleção e separação dos resíduos a serem despejados no local 
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desempenham dois importantes papéis: o de minimizar a produção de lixo, uma vez 

que recicláveis seriam direcionados às unidades de reciclagem, e também de 

concentrar a matéria orgânica, que é substrato na produção de biogás.  

No relatório de 2017 da Associação Internacional de Resíduos Sólidos (ISWA – 

International Solid Waste Association), a separação de lixo totalmente automatizada 

por robôs é vista como uma das inovações da indústria de resíduos com maior 

probabilidade de estar disponível em 2030, conforme pode ser observado no 

ranqueamento de tecnologias mostrado na Figura 6.1. Essa pesquisa foi realizada 

com base na opinião de representantes tanto de órgãos públicos quanto privados, 

atuantes em setores associados ao descarte de resíduos. É possível encontrar, 

através das palavras-chave “waste”, “sorting” e “robot”, aproximadamente 3.800 

resultados no Google Patents, sobretudo relacionados a projetos de robótica 

associados à gestão de resíduos. 

 

Figura 6.1: Ranqueamento de inovações disponíveis em 2030 

 

Adaptado de: ISWA, 2017 

 

 Na cadeia de suprimentos hipotética, os resíduos que abasteceriam o 

aterro seriam destinados a uma separação inicial de natureza direta, em que a matéria 

orgânica seja segregada de outros tipos de resíduos, como plástico, metal, vidro, etc. 

Hansen, et al. (2007) descreve dois sistemas principais de separação automatizada: 

o de prensa e o de discos. Enquanto o de prensa se baseia em esmagar o lixo, 
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separando frações moles e úmidas (matéria orgânica) de duras e secas; o de discos 

transporta a fração grande e leve (plástico e papel) enquanto deixa cair as pequenas 

e pesadas (sobretudo matéria orgânica). A Figura 6.2 ilustra um sistema inicial de 

separação de lixo pelos métodos supracitados. 

 

Figura 6.2: Sistema inicial de separação de lixo 

Adaptado de: Hansen et al., 2007 

 

Além disso, robôs dotados de sensores e funcionando de forma coordenada – 

em um sistema que é conhecido por robótica de enxame ou swarm robotics – podem 

separar materiais com potencial de reciclagem da matéria orgânica a ser aproveitada 

como fonte de biogás. Essas máquinas ainda estão sendo testadas em ambientes 

controlados, já que, para efetivamente funcionarem em situações reais, ainda 

precisam superar os terrenos irregulares, as condições climáticas adversas e 

obstáculos físicos geralmente presentes em ambientes de coleta e deposição de 

resíduos. A utilização dessa tecnologia pode significar o fim da insalubridade 

associada ao trabalho com os resíduos nos aterros sanitários e centros de coleta, com 

a criação de empregos mais especializados. Além disso, há perspectiva de aumentar 
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a produtividade de usinas de biogás e serviços de reciclagem (GUNDUPALLI; HAIT; 

THAKUR, 2017, BRAMBILLA et al., 2013). 

Para que a gestão de resíduos seja a mais eficiente possível, cada tipo de 

rejeito deve ser destinado ao local onde será mais bem aproveitado. No primeiro filtro, 

devem ser separados materiais recicláveis de não-recicláveis. Os materiais orgânicos 

não-recicláveis podem ser divididos em três categorias: resíduos agropecuários, 

domésticos e industriais. Nem toda matéria orgânica deve ser aterrada ou utilizada no 

aproveitamento energético. O estrume, por exemplo, por possuir baixo conteúdo de 

matéria seca e muita água, tem seu transporte dificultado em longas distâncias. Dessa 

forma, não é ambiental ou economicamente vantajoso direcioná-lo a aterros sanitários 

para geração de biogás, sendo seu destino ideal os pequenos digestores 

(WELLINGER; MURPHY; BAXTER, 2013, p. 340). 

 

Tabela 6.1: Síntese dos ganhos associados às intervenções na etapa de pré-coleta 

Intervenção Ganho associado 

Métodos automatizados de separação 

de resíduos 

✓ Maior eficiência na produção de 

biogás 

✓ Aumento no volume de lixo 

reciclado 

✓ Menor necessidade de 

infraestrutura de coleta do gás 

✓ Menor insalubridade no trabalho  

Fonte: Autores 

 

II.  Etapas de captação, purificação e reforma 

 

Ao analisar o processo e a possibilidade de implementação de controle 

inteligente, um dos primeiros pontos críticos identificados é a captação do biogás. 

Com base no estudo de otimização da planta de biogás situada no AMJG, feito por 

Da Silva et al. (2018), analisou-se a curva de variação do potencial de recuperação 

do biogás em função dos anos de operação, como mostrado na Figura 6.3. Para 

cálculo da curva, admitiu-se um cenário de elevada recuperação (90%) do potencial 

total.  
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Figura 6.3: Variação do potencial de recuperação do biogás 

 

Adaptado de: Da Silva et al. (2018) 

 

No estudo, concluiu-se que, quanto maior a vazão de biogás utilizada, maior a 

produção de H2 proveniente do reformador. Isto poderia reduzir o preço da energia 

produzida para um mesmo tempo de vida útil da planta. Assim, o aumento do potencial 

de recuperação poderia aumentar a eficiência do processo, além de diminuir o 

desperdício de biogás, contribuindo para a redução do efeito estufa. 

Para mitigar o desperdício, o sistema de captação deve ser capaz de coletar a 

maior quantidade possível de gás gerado no interior do aterro. Além disso, sistemas 

eficientes de retenção desses gases devem ser projetados. Existem estudos voltados 

para analisar e aprimorar sistemas de cobertura de isolamento para contenção desses 

gases. De maneira geral, depositam-se coberturas de materiais com baixa 

condutividade hidráulica, como os solos argilosos. Entretanto, além do alto custo de 

instalação e manutenção destas coberturas argilosas, ambientes áridos tendem a 

provocar fissuras nesta estrutura, reduzindo sua capacidade de isolamento. Por isso, 
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materiais alternativos vêm sendo estudados como argila com fortalecimento de fibras, 

argilas geossintéticas, geomembranas (DIVYA; VISWANADHAM; GOURC, 2017), 

misturas de solos e bentonita, camadas evapotranspirativas, barreiras capilares, entre 

outros (MARIANO, 2008). 

Considerada a retenção desses gases, o destino dos mesmos deve ser 

definido. Os gases não utilizados na reforma do biogás podem ser consumidos em 

queimadores, gerando mais energia que pode ser utilizada para alimentar a própria 

planta. Apesar da queima não ser a forma mais favorável de lidar com o excesso de 

biogás devido à liberação de CO2, ela evita a emissão de CH4 para a atmosfera, pois 

este gás contribui aproximadamente 25 vezes mais para o aquecimento global que o 

CO2 (IPCC, 2007).  

O biogás que será utilizado na planta de geração de energia a partir da reforma 

dessa mistura gasosa deverá conter apenas metano e CO2. Não poderá apresentar 

compostos a base de enxofre ou compostos orgânicos voláteis, já que estes 

envenenam os catalisadores usados no reformador e no reator de WGS. 

Com relação à etapa de produção de hidrogênio (reforma do biogás), a vazão de 

alimentação de biogás no processo de produção deve ser rigorosamente controlada 

e monitorada. Da Silva et al. (2018) mostraram que a produção de hidrogênio no 

reformador é bastante afetada pela vazão de alimentação de biogás no processo. 

Assim, evitar oscilações nessa vazão é essencial para manter a produção de 

hidrogênio constante e dentro do valor necessário para a produção de energia de 

forma competitiva. Além da vazão de entrada do biogás no sistema, a vazão de vapor 

d'água também deve ser controlada e monitorada, já que a presença de água aumenta 

o rendimento para hidrogênio e evita desativação catalítica.  

De acordo com Da Silva et al. (2018), a composição ótima da corrente de 

alimentação do reformador para a obtenção de um preço de energia mais baixo do 

que o preço de mercado seria: razão molar CO2/H2O/CH4 = 0,67/1,0/2,0. Assim, essa 

composição também deve ser controlada e monitorada para garantir a viabilidade do 

processo. 

Outros pontos críticos a serem monitorados e controlados são a temperatura e 

a pressão dos sistemas reacionais do processo. Em todos os casos, desejamos 

otimizar o rendimento das reações, tanto do ponto de vista termodinâmico quanto do 

cinético. O controle dessas variáveis no reformador, no reator de WGS e na PSA 

torna-se, portanto, uma prioridade. A pureza da corrente de H2 que segue para 
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geração de energia na PEMFC também é de extrema importância, pois pequenas 

concentrações de CO são capazes de causar o envenenamento dos eletrodos da 

célula.  

Levando-se em conta o que foi apresentado, a seguir estão listados os 

principais parâmetros que devem ser monitorados nas etapas de captação do biogás; 

purificação do biogás; reforma do biogás (produção de hidrogênio) e purificação da 

corrente de hidrogênio produzida: 

 

1. Nível de percolado (rejeito líquido proveniente da decomposição do lixo) nos 

poços de captação, para avaliação da necessidade de instalação ou ativação 

de bombas de sucção (SILVA, 2015); 

2. Nível de produtividade dos poços, facilita a desativação de poços com baixa ou 

nenhuma produtividade e aumento da taxa de captação em poços com excesso 

de geração de biogás, caso haja alguma alteração na concentração dos gases 

formados no subsolo (SILVA, 2015); 

3. Composição do biogás captado; 

4. Vazão de biogás e de vapor d'água alimentadas no processo de produção de 

hidrogênio; 

5. Composição do biogás alimentado no reformador (razão CO2/H2O/CH4 = 

0,67/1,0/2,0); 

6. Temperatura e pressão do reformador, do reator de WGS e da PSA; 

7. Composição da corrente de H2 na saída da PSA. 

 

Para fazer o monitoramento desses parâmetros de forma eficiente, garantindo 

o bom desempenho técnico e econômico do processo, sensores inteligentes poderiam 

ser utilizados. Estes sensores, munidos de alta capacidade de processamento e com 

a vantagem de se intercomunicarem e acessarem uma enorme quantidade de dados 

na nuvem, tornam possível não só o monitoramento dos parâmetros críticos em tempo 

real, mas também o cruzamento de dados que podem contribuir para identificação de 

padrões de falha ou oportunidades de otimização dificilmente reprodutíveis por uma 

análise humana. 

A adoção de um sistema de Aprendizado de Máquinas, integrado à esta rede 

de sensores e sustentado por algoritmos previamente planejados, permite que se vá 
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mais além, realizando autocorreções e autoprogramações para que as tomadas de 

decisão sejam ainda mais dinâmicas e precisas.  

A Tabela 6.2 apresenta os ganhos associados às intervenções nas etapas de 

captação do biogás; purificação do biogás; reforma do biogás (produção de 

hidrogênio) e purificação da corrente de hidrogênio produzida. 

 

Tabela 6. 2: Síntese dos ganhos associados às intervenções na etapa de captação, 

purificação e reforma 

Intervenção Ganho associado 

Cobertura de isolamento do aterro 

✓ Diminui perdas de biogás 

✓ Redução de emissão dos gases 

do efeito estufa 

Rede de sensores inteligentes 

integrados 

✓ Monitoramento em tempo real 

das variáveis de processo 

✓ Aumento da produtividade devido 

a otimização da tomada de 

decisão 

✓ Melhora na segurança  

✓ Aumento da vida útil dos 

equipamentos e redução de 

custos com manutenção 

Fonte: Autores 

 

 

III. Etapa de geração de energia 

 

No que diz respeito à gestão da produção de energia na planta hipotética, as 

tecnologias de gestão inteligente e estocagem de energia são essenciais na garantia 

de eficiência. A intermitência das fontes de energia renováveis é uma questão 

constantemente abordada em estudos na literatura. Sobretudo quando se fala de 

energia eólica ou solar, as variações são incontroláveis e podem ocorrer de hora em 

hora. Por outro lado, quando se trata do biogás de aterro sanitário, as variações são 

menos abruptas. Modelos matemáticos descrevem curvas parabólicas de geração de 
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biogás, que evidenciam variações anuais na capacidade máxima de produção de 

biogás até seu esvaziamento. Essas variações justificam a necessidade de 

mecanismos para equilibrar a razão entre demanda, produção e estocagem 

energética (ERIKSSON; GRAY, 2017). 

Levando-se em consideração a análise de dados como previsão do tempo, 

previsão diária da demanda de energia, séries históricas de demanda sazonal de 

energia, preço da energia elétrica, é possível tomar as principais decisões, numa base 

diária, a respeito do volume energético a ser distribuído na rede elétrica e do volume 

de energia a ser estocado (BASF, 2018). Na planta hipotética estudada, a inteligência 

artificial que compõe a gestão inteligente será capaz de realizar essas autocorreções, 

valendo-se da antecipação de problemas, monitoramento constante e reação 

imediata. O sistema ainda pode levar em conta a possibilidade de desastres naturais, 

erros humanos e sabotagens (AMIN, 2015).  

Quando há energia elétrica disponível em excesso, sobretudo em períodos de 

baixa demanda, o excesso pode ser utilizado para bombear água, comprimir ar, 

eletrolisar água em hidrogênio para posterior armazenagem, movimentar volantes 

inerciais, entre outras técnicas de conversão energética. Do contrário, haveria gastos 

associados às perdas da subutilização da capacidade energética somados aos custos 

do tempo de operação desnecessária da planta (ERIKSSON; GRAY, 2017). Como a 

planta de geração de energia a partir do biogás apresentada já envolve um caminho 

de reforma para produção de hidrogênio, faz sentido utilizar o gás como elemento de 

estocagem de energia. 

 No relatório assinado por Susan Schoenung (2011), centrado na viabilidade 

econômica de métodos de armazenagem de hidrogênio em grande escala, são 

destacadas algumas das principais formas físicas de estocagem. São elas: 

eletrólise/célula a combustível, armazenagem em tanques e em reservatórios 

subterrâneos, baterias de naturezas diversas, armazenamento de energia em ar 

comprimido (Compressed Air Energy Storage – CAES), minicentrais hidrelétricas. 

Este estudo focou nos custos das tecnologias, sem se aprofundar no funcionamento 

dos sistemas, e reiterou o papel do armazenamento de hidrogênio no suporte às 

energias renováveis. Por fim, os estoques subterrâneos apresentam o custo mais 

competitivo para a grande escala, sendo até 50 vezes mais baratos que a compressão 

em tanques. 
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Em outra frente, está o armazenamento material de hidrogênio, em que se 

destacam a forma criogênica, os complexos ou hidretos metálicos e as ligas metálicas. 

Segundo o US-DOE (2015), a meta para o ano de 2020 na capacidade de 

armazenagem de hidrogênio no nível material é de 7,5% em massa.  Por conta do 

gasto necessário para manter o hidrogênio (ponto de fusão: -252 ºC) na forma líquida, 

esta não é considerada uma forma viável de estocagem em grande escala 

(TRUDEAU, 1999). Nos hidretos e ligas, tecnologias em desenvolvimento, é 

necessário avaliar a viabilidade por meio da reversibilidade e condições de 

desidrogenação (LIU et al., 2010). 

A estocagem em hidretos metálicos, em especial nas estruturas com Mg 

conseguem atingir níveis de armazenamento de hidrogênio de 7,7% em massa, 

estando acima do estipulado como meta pelo US-DOE. Além disso, possui boa 

reversibilidade e baixo custo, já que o magnésio é um metal de grande abundância 

(SAKINTUNA; LAMARI-DARKRIM; HIRSCHER, 2007). Essa tecnologia viabiliza 

densidade volumétrica superior à do hidrogênio líquido e é promissora em aplicações 

estacionárias, que é o caso da planta hipotética estudada (KUMAR et al., 2017). As 

duas principais formas de formação de hidretos são por quimissorção dissociativa 

direta (Equação 6.1) e separação eletroquímica da água (Equação 6.2). 

 

Equação 6. 1: Quimissorção dissociativa direta 

 

M +  
x

2
 H2 ⇆  MHx 

 

Equação 6. 2: Separação eletroquímica da água 

 

M + 
x

2
 H2 O + 

x

2
 e− ⇆  MHx  +  

x

2
 OH−  

 

 As principais desvantagens da tecnologia são a alta temperatura de descarga, 

baixa cinética de dessorção e alta reatividade com ar e oxigênio. Os estudos recentes 

buscam reduzir a temperatura de dessorção e acelerar as reações de hidrogenação-
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desidrogenação através de alterações na estrutura e do uso de catalisadores 

(SAKINTUNA; LAMARI-DARKRIM; HIRSCHER, 2007).  

Após uma análise das opções existentes, conclui-se que as tecnologias mais 

indicadas para armazenamento do hidrogênio, levando em conta o grande volume 

produzido de forma contínua, seria alguma forma de hidreto metálico a nível material 

ou reservatórios subterrâneos a nível físico.  

 Dessa forma, definimos o sistema de gestão de energia na planta hipotética 

baseado nas redes inteligentes com um mecanismo de estocagem do hidrogênio 

produzido de acordo com as variações estabelecidas. A Tabela 6.2 resume os ganhos 

associados à implementação das ferramentas nessa etapa. 

 

Tabela 6.3: Síntese dos ganhos associados às intervenções na etapa de gestão 
inteligente da energia  

Intervenção Ganho associado 

Implementação de um sistema de 

gestão da planta autocorretivo 

✓ Maior eficiência na produção de 

energia através das adequações 

à demanda 

✓ Maior segurança, com prevenção 

de catástrofes, erros humanos e 

sabotagens 

Sistema de armazenamento de 

hidrogênio 

✓ Possibilidade de estocar energia 

para utilização posterior de 

acordo com a demanda 

Fonte: Autores 

  

6.2  Vista geral do processo modificado  

  

Após a realização de todas as análises e sendo avaliadas as oportunidades de 

implementação das tecnologias da Indústria 4.0 aplicáveis à planta de produção de 

energia a partir de células a combustível, usando hidrogênio produzido através da 

reforma do biogás, foi possível montar o esquema da Figura 6.4 em que são 

apresentadas todas as modificações propostas que geraram ganhos qualitativos ao 

processo.  
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Figura 6.4: Vista geral do processo modificado 

 

Fonte: Autores 
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CAPÍTULO 7 

 

7. CONCLUSÃO 

 

A análise da planta de produção de energia a partir de células a combustível 

do tipo PEM, usando hidrogênio produzido através da reforma do biogás, permitiu a 

identificação dos principais parâmetros que devem ser monitorados para garantir um 

bom desempenho técnico-econômico da planta. 

São eles: (1) composição dos resíduos depositados no aterro sanitário; (2) 

retenção do biogás gerado; (3) vazão de biogás captado; (4) composição do biogás 

captado; (5) vazão de biogás e de vapor d'água alimentadas no processo de produção 

de hidrogênio; (6) composição do biogás alimentado no reformador (razão 

CO2/H2O/CH4 = 0,67/1,0/2,0); (7) temperatura e pressão do reformador, do reator de 

WGS e da PSA; (8) composição da corrente de H2 na saída da PSA e (9) relação entre 

a produção de hidrogênio e a demanda de energia. 

A partir daí, foram determinadas as principais ferramentas da indústria 4.0 que 

poderiam contribuir para o controle e monitoramento dessas variáveis. No caso da 

composição dos resíduos, a separação de lixo robotizada contribui para o 

aperfeiçoamento da coleta e do processo de reciclagem, além de melhorar a 

qualidade do biogás produzido e reduzir a insalubridade dos trabalhadores. As 

coberturas dos aterros com materiais alternativos contribuem para a redução das 

emissões de gases do efeito estufa, reduzindo também maiores perdas de biogás.  

Com relação às condições operacionais (vazões e composições das correntes, 

temperatura e pressão), os sistemas de sensores inteligentes integrados possibilitam 

monitorar em tempo real as variáveis críticas do processo, além de otimizar as 

tomadas de decisão, prevenir acidentes e paradas devido à manutenção preditiva e 

reduzir dos custos. Considerando o ajuste da produção à demanda de energia, a 

implementação de um sistema de gestão autocorretivo e o armazenamento de 

hidrogênio geram ganhos para segurança e aumentam a eficiência na produção de 

energia, prevenindo desperdícios. 

Como apontado por pesquisas da Accenture nos anos de 2016 e 2017, a 

maioria das empresas da indústria de óleo e gás declararam pretensões de aumentar 

os investimentos nas tecnologias características da Indústria 4.0. A tendência de 

popularização destas ferramentas gera uma reação em cadeia, fazendo com que, 
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cada vez mais, as empresas enxerguem a necessidade de se adaptar ao novo 

panorama global de industrialização inteligente. Com o crescimento da demanda, o 

mercado será forçado a fornecer mais opções de comercialização, facilitando a 

aquisição de dados e comparação de custos. 

Apesar da dificuldade em avaliar estes custos, fica visível o potencial de 

otimização iminente à adoção das tecnologias. Em virtude da carência de dados e 

como uma sugestão para trabalhos futuros, é interessante que sejam realizados 

estudos de caráter quantitativo, com coleta, análise de dados e avaliação de 

indicadores acerca das melhorias alcançadas a partir da adoção destas tecnologias. 
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