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 RESUMO 
 

Nos dias atuais, o conceito de sustentabilidade é algo que vem se difundindo 

em nossa sociedade. Dentro desse contexto, sofremos com as fontes de energia 

que possuímos, pois muitas delas são prejudiciais ao meio ambiente e/ou não 

renováveis. Para tentar amenizar esse problema, utilizando o conceito de smartGrid, 

que é basicamente um sistema de energia inteligente, entra o E++, que consiste em 

uma forma de geração limpa de energia, através da utilização da energia potencial 

gerada pelo sistema hidráulico de uma casa. Assim, algo gerado naturalmente e não 

aproveitado, passa a ser parte constituinte da busca por um futuro melhor, além de 

uma economia com energia, o que agrada a todos os consumidores. 

 

Palavras-chave: Sustentabilidade. SmartGrid. Energia. 



 
 

 
ABSTRACT 

 
Nowadays, the concept of sustainability is something that is spreading in our 

society. Within this context, we suffer with the sources of energy we have, as many 

of them are harmful to the environment and / or non-renewable. To try to minimizing 

this problem by using the concept of SmartGrid, which is basically an intelligent 

energy enters the E ++. It consisting in a clean way of generating energy by using the 

potential energy generated by the hydraulic system of a house. So something 

naturally generated and not used, becomes a constituent part of the search for a 

better future, and an economy with energy, which appeals to all consumers. 

Key-words: Sustainability. SmartGrid. Energy. 
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1 INTRODUÇÃO 
 O relatório a seguir, descreverá o projeto E++, desde o surgimento da ideia, 

até o termino da confecção. Baseado no conceito de smartGrid, o projeto tem como 

objetivo gerar energia de uma forma inteligente. Será usado em residências, 

juntamente com o sistema hidráulico, aproveitando o potencial energético deste, 

visto que esse potencial é gerado sempre, porém não é aproveitado.  

1.1 HISTÓRICO DO PROJETO 

A ideia do projeto E++ surgiu em uma aula de resolução de problemas em 

engenharia ministrada pelo professor Afonso Miguel, quando o mesmo desafiou 

seus alunos a inovar, projetando algo com o tema Smart Grid. A partir disso formou-

se o grupo composto pelos alunos Felipe A. Hunas, Geovanni N. Rocha e Larson A. 

Silveira, os quais foram sugerindo várias e várias ideias em uma reunião, até que o 

Geovanni deu o primeiro passo em direção ao que chamaríamos mais tarde de E++. 

A ideia inicial sugerida por ele foi: “por que não fazemos algo para reaproveitar a 

água que gastamos? Já que o tema é Smart Grid, por que não gerar energia com 

essa água?”. Como todos concordaram com a ideia, iniciaram-se as pesquisas de 

como gerar energia com a força da água, como armazenar e como distribuir para o 

usuário. Assim, deu-se início a montagem do projeto, com acompanhamento do 

professor Afonso, e orientação de alguns professores da Pontifícia Universidade 

Católica do Paraná, sendo eles: Valter Klein Junior, Voldi Costa Zambenedetti e 

Marcelo do Carmo Camargo Gaiotto. O nome foi escolhido pensando no objetivo do 

projeto, que é a geração de energia, de forma sustentável. 

1.2 OBJETIVOS 

O projeto possui um objetivo geral e alguns objetivos específicos. 

1.2.1 Objetivo Geral 
Criar um sistema de fornecimento de energia elétrica sustentável. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos são: 
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Gerar energia através do fluxo de água de um sistema hidráulico residencial. 

Após isso, realizar todos os tratamentos de tensão e corrente necessários com esta 

energia gerada. Em sequência está energia deverá ser armazenada em baterias 

para ser distribuída para o usuário poder usufruir dela. 
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2 ESTADO DA ARTE 

A partir de pesquisas realizadas foram encontrados vários outros dispositivos 

hidroelétricos geradores de energia residencial. O projeto dos engenheiros Mauro 

Serra e Jorgea Marangon consiste em montar uma unidade geradora de energia 

sustentável na entrada da caixa d'água conforme apresenta a ilustração 1, este 

utiliza o principio da turbina de Pelton que esta representado na ilustração 2, que 

gera energia com jatos de água em suas pás, assim gerando movimento e energia. 

O projeto E++ inicialmente utilizaria um gerador com base em roda d'água 

apresentado na ilustração 3, que gera energia com a movimentação natural da 

água,mas após a comprovação da ineficácia da mesma em nosso projeto, foi 

realizada uma mudança para uma turbina do tipo Francis. Este tipo de turbina é 

muito utilizado em usinas hidroelétricas, como na Usina Binacional de Itaipu.  

 
Figura 1 - Gerador na caixa d'água 

 
Figura 2 - Turbina Pelton 
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Figura 3 - Roda d'água 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO  

3.1 TURBINA 

As turbinas hidroelétricas de alta eficiência são três tipos, turbina Pelton, 

Kaplan e Francis. A turbina Pelton tem seu funcionamento otimizado para grandes 

pressões de água, providos de uma grande variação de altura, assim os jatos de 

água com alta pressão, são lançados em pás especiais e estes geram movimento e 

energia, conforme mostra a Figura 4. A turbina Kaplan é uma turbina que pode ser 

utilizada em uma grande variabilidade de altura da água, ela apresenta um sistema 

para a definição da angulação das pás, assim possibilitando a grande variabilidade 

de pressão e volume de água, o que pode ser observado na figura 5. A turbina 

Francis apresenta uma grande variedade de utilização, conforme observamos 

comparando as figuras 5 e 6, é semelhante a turbina Kaplan. A principal diferença 

entre elas esta no rotor, onde a Kaplan apresenta uma hélice simular a de um navio, 

a Francis apresenta um desenho único no seu rotor, assim possibilitando uma maior 

eficiência na geração de energia, outra diferencia é que após a água passar pelo 

rotor da turina Francis ela diminui drasticamente a pressão, assim aumentando mais 

a eficácia da turbina.  

 
Figura 4 - Turbina Pelton    Figura 5 - Turbina Kaplan  
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Figura 6 - Turbina Francis 

3.2 BATERIAS 

Existem 2 tipos de baterias basicamente, as baterias de lítio, e as de níquel. 

As baterias de lítio tem as vantagens de não existir efeito memória, que é a 

necessidade de manter a bateria carregando durante um alto tempo pra ela 

“memorizar” a carga, e terem uma capacidade maior do que as de níquel, porém 

para carregá-las, é necessário um controle de carga, monitoramento de temperatura 

e corrente. Já as baterias de níquel, tem a vantagem de serem comuns, de fácil 

aquisição e preço, além de não necessitarem de muito controle de carga, assim 

sendo maior sua utilização em circuitos de baixo custo. No projeto E++ foi utilizado 

uma bateria de níquel de 9 volts recarregável. Assim desenvolvendo um sistema de 

baixo custo e alta confiabilidade. 

 
Figura 7 - Bateria de Níquel-Cádmio  Figura 8 - Bateria de Lítio-Polímero 
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3.3 ELETRÔNICA 

Para se armazenar a energia gerada pela turbina na bateria, é necessário um 

circuito para carga e descarga, para se carregar baterias existem vários métodos, 

como o método de carga super-rápida, aonde o carregador alimenta a bateria com 

uma grande corrente e monitora a temperatura, o método de carga rápida ele 

alimenta a bateria com uma corrente e a cada tempo verifica se ela esta carregada, 

existem carregadores pulsados, que efetuam a carga com PWM, estes sendo micro 

controlados apresentam menores tempos e maiores confiabilidades. Para a 

descarga da bateria é mais simples, pois se a tensão da bateria for maior do que a 

saída, utiliza-se um regulador de tensão, se a tensão da bateria for menor, utiliza-se 

um conversor DC-DC step-up, este circuito utiliza indutores e capacitores para 

conseguir tem um ganho na tensão. O projeto E++ utiliza um carregador simples, 

somente utilizando um resistor para corrente, e para a saída utiliza-se um regulador 

de tensão de 5 volts. 

 

4  METODOLOGIA 
A metodologia e funcionamento do projeto, é dividida em 3 módulos. A 

geração de energia, o uso desta energia para carregamento de baterias e, por fim, o 

uso da energia armazenada nessas baterias.  

4.1 GERAÇÃO DE ENERGIA 

Inicialmente, adquirimos um gerador baseado em uma turbina Pelton, 

associada de um eletroímã que nos garante a passagem de água e a geração 

de uma tensão de aproximadamente 15V. 
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4.2 CARREGAMENTO DA BATERIA 

 
Figura 9 - Circuito Eletrônico 

 

Utilizando o circuito descrito no diagrama acima, temos um resistor que 

regula a tensão para o valor necessário para a carga, um diodo que direciona a 

corrente para o sentido certo e um capacitor que regula o valor dessa corrente 

para a carga da bateria.  

4.3 DISTRIBUIÇÃO DA ENERGIA 

Ainda no mesmo circuito, usando um LM7805, que é um regulador de tensão, 

reduzimos os 9V da bateria para 5V, conseguindo assim uma maior corrente de 

saída, o que pode ser comprovado pela lei de Ohm. Além disso, usando um 

capacitor não polarizado como filtro, antes da saída, para evitar ruídos. Essa 

nova tensão e corrente, já filtrados são passados à uma porta USB. Escolhemos 

a porta USB por ser compatível com muitos dispositivos.  

 

5 O PROJETO 
O E++ consiste num gerador e distribuidor de energia. Nele temos os 

componentes que funcionam conforme descrito no item 5.1. Como não foram 

utilizados softwares programados em nosso projeto, não há necessidade de um 

diagrama funcional.  

5.1 DIAGRAMA ESTRUTURAL  

A estrutura do E++ é composta conforme o diagrama a seguir: 
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Figura 10 - Diagrama Estrutural 

  

O sistema inicia com o fluxo de água entrando no gerador, acionando assim, sua 

turbina, que fornece uma tensão de até 15V na saída. Essa tensão gerada, segue 

para um circuito que atua como carregador da bateria. Esse circuito verifica a tensão 

de carga da bateria constantemente e atua somente no caso da bateria não estar 

totalmente carregada. A energia armazenada nessa bateria serve de alimentação 

para uma saída USB, onde o usuário pode escolher o que carregar ou alimentar com 

a energia gerada. Como a tensão da bateria é de 9V, usa-se um regulador de tensão 

para reduzi-la para 5V antes de alimentar a USB.  

5.2 EXCLUSÕES DE ESCOPO 

Inicialmente em nosso projeto, tínhamos a ideia de utilizar um circuito 

inversor de corrente contínua para alternada, para distribuir a energia gerada e 

armazenada, em um formato compatível com todos os dispositivos 

eletroeletrônicos do usuário. Porém, isto foi removido, devido a complexidade do 

circuito inversor, além do tempo disponível para a execução do projeto, não 

comportar a implementação deste circuito. O LM7805 foi utilizado como solução 

de baixo custo e fácil aquisição, porém não é a solução mais adequada. Isso 

deve-se ao fato dele ser um regulador linear, que tem como característica uma 

dissipação de potência, através de calor, e em nosso projeto esta perda é 

significativa. Se fosse utilizado um regulador chaveado haveria uma perda 

menor de potência, assim teríamos uma saída mais eficiente. O regulador 

chaveado não foi usado devido à complexidade de sua confecção e pelo fato do 

tempo disponível pela equipe não ser o suficiente para englobar a confecçãoo 

deste regulador. 
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6 RESULTADOS 
No projeto, inicalmente tínhamos uma projeção de resultados. Ao fim, 

obtivemos alguns iguais, outros diferentes. Estes resultados serão descritos e 

comparados a seguir. 

6.1  RESULTADOS ESPERADOS 

Montar um sistema que gere energia a partir da força da água, armazene em 

uma centras, e distribua para o usuário. 

Carregar pelo menos um smartphone com o projeto. 

6.2 RESULTADOS OBTIDOS 

Montagem do sistema concluída.  

Carregar o celular. 

6.3 COMPARAÇÃO 

Com a ideia toda esquematizada, dividimos o projeto em três partes para que 

pudesse ser concluído com êxito, sendo elas: turbina, central de armazenamento, e 

distribuição da energia. Após a conclusão das partes, fizemos a montagem e 

realizamos os testes para concluir o segundo resultado esperado, que era conseguir 

carregar pelo menos um smartphone, já que este dependia da eficiência do primeiro 

resultado. Felizmente conseguimos concluir nossos objetivos, e já temos novos 

objetivos previstos para uma extensão futura do projeto. 
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7 IMPACTO AMBIENTAL 
O desiquilíbrio provocado no meio ambiente pelo homem é denominado 

impacto ambiental, e surgiu a partir da evolução humana. Em vista disso 

desenvolvemos o projeto E++, que pode ser considerado uma fonte de energia 

limpa, pois utilizamos “combustíveis renováveis”, a água, e não produzimos resíduos 

que poluem o meio ambiente, como explica Caroline Faria, graduada em Gestão 

ambiental. Temos como um de nossos objetivos a redução dos impactos ambientais 

através do reaproveitamento da água, pois ao gerar energia de forma limpa o 

usuário também irá diminuir o consumo de energia externa, e consequentemente 

diminuirá impactos ambientais causados pelas fontes geradoras de energia. Como 

exemplo das usinas hidrelétricas, embora sejam consideradas como fonte de 

energia limpa, deixam grandes áreas alagadas, prejudicando a fauna, flora e 

sociedades ribeirinhas. 

7.1 MATERIAIS UTILIZADOS 

Tabela 1 - Materiais e custos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 DESCARTE DOS MATERIAIS 

7.2.1 Plásticos 

São coletados por catadores, cooperativas e/ou coleta municipal  e passam 

por três processos de reciclagem: 1º Coleta e separação: que é separação dos 

ID Materiais Quantidade Custo 

01 Plásticos *100 g *20,00 

02 Metálicos *100g *30,00 

03 Central de 

controle 

1 unidades 44,00 

04 Bateria 1 unidades 20,00 

05 Turbina 1 unidade 30,00 
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resíduos de acordo com o seu material, 2º Revalorização: é a fase na qual o material 

já separado passa por um processo que faz com que ele volte a ser matéria-prima e 

3º Transformação: fase em que o material transformado em matéria-prima volta a 

ser produto.  

Há três tipos de reciclagem, Mecânica, Química e Energética. Mecânica: A 

mais comum, consiste na transformação dos plásticos em pequenos blocos que 

serão utilizados para criação de novos produtos, Química: Reprocessamento dos 

materiais petroquímicos para utilizar como matéria prima de novos produtos que 

tendem a ter alta qualidade, e Energética: Produção de energia através do 

aproveitamento calorifico com a queima dos plásticos. 

7.2.2 Metais 

São coletados por catadores, cooperativas e/ou coleta municipal, após coleta 

o material será prensado, fundido, transformado em uma liga metálica, laminado, e 

estará pronto para a reutilização. 

7.2.3 Bateria 

Devido à presença de matérias tóxicos o descarte correto da bateria é 

devolvê-la ao fabricante ou revendedor conforme estipulado pela diretiva RoHS, 

mais conhecida como a lei dos sem chumbo, os quais darão um destino correto, ou 

entrega-las para pontos de recolhimento de pilhas e baterias presentes em algumas 

cidades. 

7.2.4 Controle de carga e descarga e Turbina 

São descartados juntamente com  os metais e plásticos, onde serão 

realizados a separação das partes e feito o processo de reciclagem de cada 

material. 

7.2.5 Resíduos gerados 

O projeto não gera resíduos, pois como dito anteriormente apenas aproveita 

da força da agua para gerar energia e a devolve sem nenhuma modificação química. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao fim da confecção do projeto, alcançando nossos objetivos principais e 

após várias pesquisas, notamos que o conceito de sustentabilidade é algo muito 

interessante pra ser trabalhado, pois além de nos estimular a alcançar soluções 

alternativas e inteligentes para os problemas cotidianos, auxilia na manutenção de 

nosso planeta. Com isso podemos garantir o futuro de nossas gerações, com os 

mesmos recursos que possuímos atualmente. Esperamos continuar com esse 

projeto e extende-lo para futuramente poder formar até uma rede elétrica secundaria 

nas residências, assim teríamos um gasto energético muito menor.  
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