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Resumo:  Este  projeto  tem  como  objetivo  montar  um 
circuito elétrico para descarga automática de um mictório. Na 
presença  de  um  usuário  o  sensor  irá  acionar  a  válvula 
solenóide liberando a passagem de água. O grande diferencial 
deste circuito é que ele não precisa da instalação de energia 
elétrica. O mesmo funciona com bateria que por sua vez é 
carregada por um gerador de energia sustentável instalado na 
tubulação de alimentação de água do mictório.

1. Introdução
Diante da dependência de energia elétrica da humanidade, 
tornou-se cada vez mais comum, procurarem-se novas formas 
de  obtenção  de  energia,  a  fim  de  diminuir  os  possíveis 
impactos que a geração de energia causa ao meio ambiente. 
Com este intuito este projeto pretende tornar um mictório 
automático  e  autossustentável,  utilizando  sensor 
infravermelho e uma válvula solenoide, porém o diferencial 
está  na  auto-alimentação  do  circuito  elétrico,  dispensando 
assim, a instalação de energia elétrica.

2. Metodologia
Para o desenvolvimento do projeto foi feito um estudo prévio 
para otimização dos resultados. Assim, foi desenvolvido um 
gerador de energia, que será instalado na tubulação de água 
fria  que  abastece  os  mictórios.  Ao  acionar  o  sensor 
infravermelho,  identificando-se  a  presença  de  pessoa,  este 
enviará  um sinal  ao  circuito  elétrico,  liberando  a  válvula 
solenoide, permitindo a passagem de água. A energia elétrica 
será obtida a partir da conversão da energia cinética da água 
encanada  por  meio  de  uma  turbina.  Esta  energia  será 
convertida  em um sinal  contínuo  e  armazenada  em uma 
bateria,  para  posteriormente  ser  reutilizada  pelo  circuito 
elétrico.

3. Resultados
A  Figura  1  abaixo  apresenta  o  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.
A  Figura  2  apresenta  uma  simulação  realizada  com  o 
Simulador Multisim, para teste do circuito elétrico utilizado 
para  descarga  do  mictório.  Será  utilizado  um  sensor 
infravermelho, onde um feixe é projetado por LED emissor de 
luz infravermelha que, ao ser refletido por algum obstáculo, é 

detectado por um foto-transistor. O sinal detectado pelo foto-
transistor é direcionado para um circuito integrado LM 741 
composto por amplificador operacional, alimentado por uma 
bateria de 12V. Esta, por sua vez, é recarregada pelo gerador 
hidráulico instalado na tubulação de água do mictório. 

Figura 2 – Simulação do circuito elétrico para descarga 
automática do mictório.

O gerador de energia é composto por uma turbina do tipo 
Pelton [3], onde no eixo da mesma será atribuído um motor de 
passo (será necessária a prolongação do eixo do motor). O 
mesmo irá converter a energia cinética [4], da água coletada 
através da turbina, em energia elétrica. A figura 3 apresenta 
um detalhe da turbina Pelton.

Figura 3 – Detalhe da turbina hidráulica tipo Pelton 
instalada dentro da tubulação de água. 

4. Conclusões
Este projeto, desenvolvido da forma esperada, se tornou um 
sistema autônomo, pois com o ciclo composto pelo sensor 
sendo ativado, a passagem de água pela turbina, a conversão 
de energia cinética em elétrica, se mantém em funcionamento, 
até que seja necessário  algum tipo de manutenção.  Desta 
forma, este projeto não necessitou de energia elétrica externa, 
apresentando assim uma forma sustentável de utilização de 
uma energia que já era presente nos sistemas tradicionais de 
descarga e era simplesmente ignorada.
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