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RESUMO 
Esse trabalho teve como objetivo produzir energia limpa e renovável para agricultores que utilizam a 
hidroponia para a produção de frutas e verduras, essa técnica consiste do plantio de plantas sem o uso de 
solo, que é substituído por uma solução nutritiva, que flui por entre as raízes das plantas, permitindo assim o 
processo nutricional "natural" das plantas, além de proporcionar uma melhor hidratação. O uso dessa técnica 
desprende ao produtor, um consumo energético elevado, uma vez que a solução nutritiva deve permanecer 
em fluxo com auxílio de bombas e aeradores, para permitir a presença de gás oxigênio (O2), em quantidades 
mínimas para a sobrevivência das plantas, os equipamentos elétricos utilizados na hidroponia apresentam 
funções fundamentais. O ambiente hidropônico fornece condições propícias para a geração de energia limpa 
e renovável, por meio de sistemas similares a pilha de Daniel, isso é possível pois a solução nutritiva possui 
uma condutividade elétrica considerável, devido a presença de diversos íons metálicos livres. A utilização de 
eletrodos REDOX no percurso da solução nutritiva hidropônica permite a construção das pilhas de Daniel e a 
formação de um potencial galvânico, que dependerá dos metais utilizados como eletrodo. No processo 
hidropônico, a solução desloca-se pelas plantas a um fluxo quase constante, o que permite a limpeza dos 
eletrodos e uma maior disponibilidade de íons sobre ela. 
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1  INTRODUÇÃO 
 

 Nos dias de hoje a energia elétrica vem sendo cada vez mais utilizada em todas as 
áreas da sociedade, o aumento no consumo, apresenta como consequência, um aumento 
no custo final, esse aumento, provavelmente ocorre devido a insuficiência nos processos 
de geração de energia elétrica provenientes de usinas hidrelétricas, exigindo dessa forma, 
o uso de formas alternativas de geração de energia, para suprir a demanda necessária, em 
alguns casos, a geração se torna ambientalmente imprópria, devido à alta carga de 
poluentes que o método pode gerar, além de elevar o custo da energia-hora, é o caso de 
termoelétricas, que utilizam combustíveis fósseis ou madeira para a geração de energia 
térmica [SANTOS, 2011]. Essa elevação no custo da energia elétrica, afeta de forma 
drástica pequenos produtores, principalmente, os que utilizam a hidroponia como fonte 
principal de produção  

 Devido a isso, é interessante o desenvolvimento de formas alternativas de geração 
de energia, utilizando o próprio processo de produção, minimizando o custo com energia 
elétrica. A cultura hidropônica utiliza fluído nutricional, que apresentam uma quantidade de 
nutrientes, denominados também de eletrólitos, que possuem uma capacidade condutora 
a ser considerada, esses eletrólitos, devido ao seu processo de fluxo, podem ser utilizados 
como matéria eletrolítica, similar ao utilizado em uma sistema de FUEL CELL [FRANZOI et 
al, 2011], podendo, com o uso de eletrodos adequados, gerar energia elétrica, e 
consequentemente, abastecer pequenos geradores. 

 Com uso de algumas células de combustíveis integradas ao sistema hidropônico 
podemos sim gerar uma energia que não agrida o meio ambiente e gere uma economia na 
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conta de energia. Por meio dos conceitos eletroquímicos utilizados em célula de 
combustível ou pilha de combustível [SKEIKA et al, 2009]. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Para o desenvolvimento desse projeto foi necessário realizar coletar amostras de 

soluções nutritiva, comumente utilizadas por produtores rurais, com ela foi possível realizar 

testes com diferentes tipos de eletrodos e determinar qual seria o melhor material eletródico 

com melhor resultado para a geração de energia. Foi necessário também consultar técnicos 

agrícolas e engenheiros agrônomos, a fim de compreender a melhor forma de preparar a 

solução nutritiva e definir a reposição de nutrientes, uma vez que durante o 

desenvolvimento das plantas os nutrientes e água são consumidos, sendo necessária a 

reposição das mesmas, em um fator que pode variar de planta para planta.  

 Para uma melhor visualização do processo, foi construído um sistema hidropônico 

em pequena escala, para observar a eficiência na geração de energia, utilizando os 

eletrólitos convencionais, bem como, para definir os melhores eletrodos a serem utilizados, 

que permitissem um elevado potencial, sem comprometer a integridade do cultura cultivada. 

O uso de um sistema em pequena escala permitiu também definir a disposição dos 

eletrodos, de forma a gerar o maior potencial e apresentar um tempo de estabilidade longo. 

 

2.2  ELETRODOS DE TRABALHO E PILHAS 

 O sistema redox, ou mais conhecido como pilhas (ou baterias), utilizam 2 eletrodos 

(para a oxidação de íons metálicos e redução dos íons metálicos), assim, para o 

desenvolvimento desse trabalho, é importante a escolha dos materiais REDOX a serem 

utilizados, bem como, a sua disponibilidade, uma vez que o intuito é criar um sistema 

simples e barato. 

Sistema REDOX utilizando eletrodos metálicos como: 

 

Foto 1: Eletrodos de alumínio e cobre. Unidade está em Volts. 
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Foto 2: Eletrodos de grafite e alumínio.  Unidade em mili volts. 

  

Foto 3: Eletrodos de grafite e grafite. Unidade em mili volts. 

 

Foto 4: Eletrodos de cobre e grafite.                                                                                         
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Definido o conjunto de eletrodos com maior rendimento potencial, foi construído 

uma bateria, com o intuito de determinar o potencial máximo e estável (pilhas ligadas em 

série e paralelo) que poderia ser formado. 

 

 

Foto 4: Associação de três pilhas em serie utilizando dois eletrodos de cobre e alumínio 
por pilha e usando solução nutritiva da hidroponia como eletrólito. Obtivemos uma geração 
de 1,72 volts no primeiro experimento com amostra 1 de solução. 

 

 

Foto 5: Pilhas montadas cada uma com seus eletrodos e ligadas em série, dessa forma 
cada copo representa uma pilha. 
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A montagem do sistema em série, ou seja de forma sequencial e interligadas permite 
o aumento do potencial do sistema, gerando assim uma quantidade de energia maior, 
permitindo o uso das pilhas em equipamentos elétricos de baixo potencial, como pequenas 
bombas. 

 Através desses testes feitos com amostras de solução de nutritivas conseguimos ver 
que os eletrodos de cobre e alumínio obtiveram um melhor resultado por conta de eles 
apresentarem uma potencial energia maior e estável por um longo período. Uma outra coisa 
que conseguimos ver com duas amostra uma contendo sua carga nutriente quase no 
máximo e uma contendo sua carga baixo do mínimo de nutriente, foi que não há variação 
muito brusca de geração energia da amostra com alta carga de nutriente para a baixa,  
dessa forma podemos conseguir uma produção de energia boa durante toda a safra. 

2.3  A SISTEMA HIDROPONICO  

 A hidroponia depende principalmente da bomba para alimentação e hidratação das 
plantas, onde ela impulsiona a solução nutritiva do reservatório para adutora que distribui a 
solução por igual para todos canos de alimentação das plantas e na saída desses canos a 
solução retorna para o reservatório original. Além disso é necessário realizar a oxigenação 
da água, isso pode ser feito através de aeradores ou por algum acessório da própria bomba, 
a oxigenação pode ser conduzida por um desnível do cano de retorno para o reservatório, 
minimizando a necessidade de utilização de bombas elétricas para a oxigenação da 
solução. 

 A solução nutritiva utilizada por esse sistema é constituído por sais que nutrem a 
planta, seu fator eletrolítico (ou nutricional) é acompanhado pela condutividade da solução, 
que deve apresentar cerca de 1,6 á 2,0 mS/cm, os valores de condutividade auxiliam a 
controlar a quantidade de nutrientes e fertilizantes utilizados na solução.  

 A oxigenação da solução, também é um parâmetro extremamente importante em 
sistemas hidropônicos, pois ela auxilia no desenvolvimento das plantas. A temperatura 
ambiente é um fator a ser controlado, soluções com temperaturas elevadas ou baixas 
demais, podem causar danos nas raízes das plantas. Uma forma alternativa para o controle 
da temperatura, é aterrar o reservatório no solo, isso permite uma conservação do calor. 

 

2.4   SISTEMA HIDROPÔNICO EM PEQUENA ESCALA 
 Durante o desenvolvimento do projeto, houve a necessidade da construção de um 
pequeno sistema hidropônico a fim de compreender seu funcionamento, bem como, a 
melhor forma de agregar os eletrodos ao sistema. 

Para construção do sistema foi preciso os seguintes materiais e equipamentos: 

• 1 barra de cano de esgoto com 6 m de comprimento e diâmetro de 75 mm; 

• 1 barra de cano de esgoto com 3 m de comprimento e diâmetro de 100 mm; 

• 1 barra de cano de água com 3 m de comprimento e diâmetro de 25 mm; 

• 1 tampão de cano de água com diâmetro de 25mm; 

• 1 tampão de cano de esgoto com diâmetro de 100mm; 

• 1 luva de PVC com rosca interna e soldável 25 mm; 

• 1 adaptador para mangueira de jardim 25 mm X 20 mm; 

• 1 uma serra copo de 64 mm; 

• 1 uma serra copo de 80 mm; 
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• 1 furadeira; 

• 5 m de madeira em forma de ripa com espessura de 5 cm e 10 cm de largura 
para construção do apoio dos canos; 

• 1 bomba de aquário com uma vazão de 1000 L/h;  

• 80 cm de mangueira com diâmetro de 20 mm; 

• 4 palanques de madeira com 1,20 m; 

• 1 balde de 20 litros; 

Foto 6:  Barra de 75 mm dividida em 6 partes de 1 m e 5 aberturas circulares. 

 

Foto 7: Fechamento lateral utilizando isopor. 

 

Foto 8: Mesa da hidroponia contendo um espaçamento de 35 cm de cada tubo e mesa 
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tendo 80 cm de altura, dessa forma as plantas conseguem se desenvolver com mais 
tranquilidade e ainda fica mais fácil de trabalha com elas e com sistema de geração.    

 

 

Foto 9: Montagem final do sistema hidropônico, contendo alface para visualização da 
eficiência. 

 

O sistema de hidroponia em escala reduzida, foi montado com o intuito inicial de 
verificar a eficiência do sistema, os possíveis vazamentos, o fluxo da solução e a forma 
mais adequada de distribuir os eletrodos, tornando-o eficiente (maior produção energética 
e menor tempo de manutenção). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 

 Durante a execução dos experimentos, foi possível perceber a influência da qualidade da 
solução hidropônica na produção da energia, a ausência de alguns nutrientes prejudica a eficiência 
da pilha gerada, dessa forma, a fortificação da solução é de extrema importância, não só para a 
planta como para a pilha construída. Além dos nutrientes, é importante controlar o pH da solução, 
permanecendo entre 5,5 e 6,5. Essa janela permite que a plantas absorvam melhor os nutrientes 
presentes, e auxilia no processo eletroquímico. O índice de gás oxigênio na solução também é 
importante para garantir a integridade da planta, uma vez que o objetivo desse trabalho não é de 
gerar uma pilha, mas sim, de aproveitar o sistema hidropônico eficiente para gerar uma pilha. 
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Foto10: Adaptação dos eletrodos para inserção no sistema hidropônico. 

 Durante a montagem do sistema de geração os eletrodos das pilhas foram montados 
e presos em palito de sorvete, dessa forma foi possível deixá-los na vertical e firme, logo 
seguidas foram colocados dois eletrodos por buraco e em lados opostos do buraco com 
auxílio do suporte das plantas feito com copo plástico. 

 

Foto 11: Sistema de geração, foi montado com 3 pilhas ligadas em serie para que possa 
ser somado a tensão delas e testar o seu funcionamento, mas para que isso ocorra 
corretamente as pilhas que estão ligadas precisam estar em diferentes tubos. 

Durante os testes realizados com as amostras de solução nutritiva e na mini hidroponia 
conseguimos gerar um bom potencial energético, mas havendo uma diferença de geração 
por conta da composição química da solução das amostras recolhidas e a usada no 
experimentos são diferentes uma da outra. Além disso foi possível observar que o volume 
de solução em contato com os eletrodos também influencia na geração de energia, uma 
vez que, durante a execução do experimento de geração de energia com a pilha em regime 
estacionário com a nova solução obtivemos uma tensão de 0,41 volts e quando medida a 
tensão gerada pelas pilhas ligadas em serie conseguimos obter uma potência de 0,75 volts. 
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4 CONCLUSÃO 

 

Os resultados obtidos durante o desenvolvimento do trabalho permitiram concluir que é 
possível gerar energia utilizando a solução nutritiva como eletrólito para sistemas 
eletroquímicos, porém, a quantidade de energia pode variar com a composição da solução 
e quantidade de células instaladas no sistema. Então podemos afirmar que o uso do 
sistema hidropônico é uma alternativa para a geração de energia, limpa e renovável. Esse 
trabalho não avaliou a influência de outros fatores externos, bem como, o uso de outros 
materiais eletródicos. 
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