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Resumo: Este projeto consiste em desenvolver um gerador de 
energia que será instalado na tubulação de água fria que 
abastece os mictórios, transformando a energia da água em 
mecânica, e posteriormente em elétrica. A energia gerada será 
utilizada para alimentar o circuito elétrico da descarga 
automática, tornando-o assim, um circuito autoalimentado. 
 

1. Introdução 
A crescente preocupação com a obtenção de energia 

elétrica por métodos renováveis e menos agressivos ao meio 
ambiente vem associada à preocupação de evitar o seu 
desperdício e de desenvolver métodos de economizá-la. 
Geradores de energia são utilizados em todos os lugares, dos 
mais variados modos e para diversas funções, convertendo as 
formas de energia disponíveis nas formas que se necessita. 
Neste projeto será necessária energia elétrica, convertida da 
energia mecânica de uma turbina, provinda da energia 
potencial da água da tubulação que fornece a mesma para um 
mictório. Esta energia alimentará o circuito de um sensor que 
controlará uma válvula solenoide que aciona a descarga deste 
mictório. 

 
2. Metodologia e Materiais 

 
Após a utilização do mictório, o sensor de presença 

enviara um sinal para a válvula solenóide solicitando sua 
abertura e liberando a passagem da água pela tubulação. A 
Figura 1 abaixo apresenta o detalhe do posicionamento da 
válvula solenóide. a água ira fazer com que a turbina gire, 
fazer o rotor de um motor elétrico girar (este ultimo está 
interligado a turbina). 

 
Figura 1 – Detalhe da ligação da válvula solenóide a tubulação de 

água juntamente com a turbina hidráulica.  
 

Válvula solenóide  
As válvulas solenóides são componentes que utilizam um 
sinal elétrico para regular o fluxo de vários líquidos e gases. 
As válvulas são compostas por um recipiente fechado 
contendo duas câmaras separadas por um diafragma, uma 
conhecida por câmara do fluido e outra de câmara da mola. 
Juntamente com este diafragma está afixada uma válvula de 

alívio, que fica posicionada na sede do tubo de saída. Na 
condição de repouso, a mola força o diafragma e, por 
conseqüência, válvula de alivio fechará a saída. Na câmara da 
mola existe ainda um solenóide envolvendo uma haste 
ferromagnética conectada ao diafragma. Este solenóide 
quando energizada puxa a haste para dentro dele, o que 
provoca a movimentação do diafragma no sentido de abrir o 
duto de saída, permitindo a passagem do liquido, no nosso 
caso a água da tubulação. Devido o baixo rendimento deste 
projeto a válvula solenóide a ser escolhida, será aquela que 
necessite da menor energia possível para funcionar. 
 

Turbina 
O gerador de energia será 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, da água coletada 
através da turbina, em energia elétrica.  
 

Motor  
O rotor, ao girar pelo movimento da turbina, gera um campo 
magnético variável nos enrolamentos do estator, que por sua 
vez gera uma tensão induzida neles (este tipo de montagem 
inversa do motor como gerador só é possível com motores de 
corrente contínua, por conta de suas propriedades internas). A 
corrente e tensão elétrica geradas variam no tempo seguindo 
uma função senoidal, sendo necessária a montagem de um 
circuito que realize a conversão do sinal alternado em 
contínuo, pois a alimentação da bateria do circuito é feita por 
um sinal contínuo. 

 
3. Conclusões 

Este projeto mostrou possível a implementação de 
pequenas melhorias em ambientes que fazem parte do nosso 
cotidiano e pouco a pouco fazer diferença na conta de energia 
elétrica, como no caso deste projeto, além de fazer diferença 
no meio ambiente, economizando esta forma de energia tão 
importante para o estilo de vida atual. 
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