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Resumo: Diante da nossa dependência de energia elétrica, 

tornou-se cada vez mais comum procurarmos novas formas 

de obtê-la, a fim de diminuir os possíveis impactos que sua 

geração causa ao meio ambiente. Pretende-se então, com este 

projeto, tornar um mictório automático e autossustentável [1], 

utilizando-se um sensor infravermelho, uma válvula 

solenoide, dois circuitos elétricos, sendo um deles auto 

alimentado por uma bateria, dispensando assim, a instalação 

de energia elétrica. 

 

1. Introdução 
Na presença de um usuário o sensor, alimentado por um 

circuito inversor DC/AC (converte sinal contínuo em sinal 

alternado), irá acionar a válvula solenoide liberando a 

passagem de água. A água então é direcionada às pás de uma 

turbina hidráulica, que tem seu eixo ligado ao motor elétrico. 

Por sua vez, o motor gera energia quando a turbina estiver em 

movimento devido ao fluxo de água. A energia gerada é então 

tratada pelo outro circuito elétrico, composto por um regulador 

de tensão e um conversor DC/DC, para que a mesma possa 

ser armazenada em uma bateria. A energia armazenada na 

bateria pode então ser utilizada posteriormente para alimentar 

o circuito elétrico do sensor de movimento, tornando-o assim 

um circuito auto alimentado.  

 

2. Metodologia 
Foram desenvolvidos dois circuitos elétricos para que em 

conjunto com uma turbina hidráulica do tipo Pelton acoplada 

a um motor elétrico de sinal contínuo pudessem simular uma 

descarga automática de mictório: 

Circuito inversor DC/AC: responsável por transformar o 

sinal contínuo proveniente da bateria em sinal alternado, a fim 

de alimentar o sensor de presença e também a válvula 

solenoide.  

Circuito de carga da bateria: trata-se de um circuito 

regulador de tensão juntamente com um circuito step up [2], 

capaz de elevar a tensão de entrada e carregar a bateria. 

 

3. Resultados 
É apresentado na figura abaixo esquemático do projeto 

indicando os principais blocos de estudo, como o sensor de 

presença, o circuito elétrico para acionamento da descarga, 

com base no sensor de presença e o gerador de energia.  

 
Figura 1 – Esquema do Projeto. 

Um circuito inversor DC/AC composto de um PWM [2] 

e de um circuito snubber [3] foi projetado para alimentar o 

sensor de presença. Para a geração dos sinais de pulso 

complementares, necessários na polarização dos mosfets, foi 

utilizado um circuito integrado LM3524. Já o circuito snubber 

tem como objetivo evitar picos de tensão, que podem ser 

suficientes para alcançar a máxima tensão reversa do 

transistor, causando-lhe dano.  

Para o conversor DC/DC step up, foi utilizado um 

circuito integrado MC34063 capaz de elevar os 12V da 

entrada para 14V, além de nos permitir limitar a corrente de 

saída, para que fosse possível a recarga da bateria. 

 
Figura 2 – Circuitos elétricos utilizados no projeto. 

 

4. Conclusões 
Ao realizar os testes parciais de cada um dos circuitos 

foram obtidos todos os resultados desejados. Porém, no teste 

final, realizado com o conjunto mecânico e elétrico montado, 

conforme o planejado, observou-se que não era possível 

carregar a bateria. Este problema é consequência da drenagem 

da corrente da bateria pelo circuito inversor DC/AC, para que 

o sensor conseguisse ativar a válvula solenoide. Assim sendo, 

pelo fato do circuito de carga só fornecer energia para a bateria 

quando a válvula solenoide estiver também ativada, conclui-se 

que não será possível recarregar a bateria, já que o tempo em 

que o motor gera energia é curto em relação ao tempo que 

seria necessário para garantir carga suficiente para que a 

bateria fosse carregada. Entretanto a corrente fornecida por 

este circuito é capaz de manter o nível de carga já presente na 

bateria, evitando que ela se descarregue rapidamente. 

Soluções possíveis seriam utilizar uma válvula solenoide 

de menor consumo de corrente ou ainda projetar um circuito 

capaz de fazer com que a corrente requerida pela válvula fosse 

drenada apenas do circuito de carga, permitindo que a bateria 

fosse carregada ao mesmo tempo em que a solenoide está 

ativada. 
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