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RESUMO 

O projeto Chuveiro Automático denominado Eco Ducha foi desenvolvido para 

evitar o gasto desnecessário de água durante o banho, quer pela sua utilização em 

atividades em que sua vazão é dispensável, como ensaboar, aplicar 

xampu/condicionador, quer pela prolongação do banho por longo período de tempo. 

Este projeto consiste na implementação de uma solução para minimizar o 

desperdício de água durante o banho, por meio da montagem de um chuveiro onde 

será inserida uma válvula solenoide controladora da passagem de água, acionada 

por um sensor infravermelho de distância que identificará a presença ou não do 

usuário debaixo deste chuveiro. Pretende-se também com o dispositivo controlar o 

tempo máximo de duração do banho, na ordem de 10 minutos, após o qual o 

chuveiro desligará automaticamente, cessando o seu funcionamento. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Sustentabilidade, Economia, Água, controle de consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Automatic Shower project was designed to prevent unnecessary waste of 

water during bathing, or by its use in activities in which its flow is dispensable, as 

soap, shampoo apply / conditioner, whether by prolongation of the bath for a long 

period of time. This design is to implement a solution to minimize wastage of water 

during bathing, by means of a shower assembly where a solenoid valve controlling 

water flow, driven by an infrared distance sensor that identifies the presence or 

absence will be inserted user under this shower. Also if the device is intended to 

control the maximum time duration of the bath, in the order of 10 minutes, after which 

the shower turns off automatically, terminating the operation. 

 

KEYWORDS: Sustainability, Economics, Water, Consumption Control. 
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INTRODUÇÃO 
Apresentado a ideia de desenvolver um chuveiro capaz de proporcionar um 

banho agradável associado ao mesmo, comodidade conforto economia e 

sustentabilidade e acessibilidade, foi proposto um projeto simples, porem eficaz no 

quesito economia doméstica. 

A evolução das tecnologias vem promovendo grandes mudanças na 

sociedade em geral, disponibilizando uma quantidade cada vez maior de 

informações, nos campos de eletrônica e mecânica. 

Pode-se principalmente dizer que nos dias atuais, o consumo de alguns 

recursos em excesso por anos promoveu sua escassez ou inviabilizou o recurso, um 

destes recursos é a água. Como sabemos, a água é um bem natural precioso. É 

encontrada em grande quantidade no planeta, porém somente três por cento da 

mesma é potável, como consequência se o consumo de água continuar nos níveis 

atuais (considerando desperdícios) irão enfrentar problemas com falta de água. 

O Chuveiro Programável tem como objetivo o uso econômico de um recurso 

natural essencial para a vida, tendo em vista que há uso abusivo d’agua em tarefas 

cotidianas, principalmente no banho. A proposta que o projeto traz é a redução do 

consumo de água, uma vez que possibilita a programação de um tempo limite 

durante o banho. 
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OBJETIVOS 
O projeto chuveiro programável tem como objetivo inovar o dia a dia das 

pessoas, trazer uma maneira ecologicamente correta e sustentável de tomar banho, 

economizando água, energia, tempo e dinheiro.  

O Chuveiro Programável tem como objetivo o uso econômico de um recurso natural 

essencial para a vida, tendo em vista que há uso abusivo d’água em tarefas 

cotidianas, principalmente no banho. A proposta que o projeto traz é a redução do 

consumo de água, uma vez que possibilita a programação de um tempo limite 

durante o banho. 

 
 

JUSTIFICATIVA 
A motivação para a realização deste projeto surgiu a partir da observação dos 

crescentes problemas ecológicos envolvendo escassez de água. O Brasil é 

considerado um país privilegiado pela quantidade de recursos hídricos, muito 

superiores ao restante do mundo, porém, fatores não previstos anteriormente, têm 

feito essas informações serem revisadas.  

 

Figura 1: Distribuição de água no mundo, acentuando o papel privilegiado do Brasil 
em mananciais hídricos e água doce. 
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RESULTADOS ESPERADOS 
Espera-se que seja identificada a melhor forma de conter o desperdício de 

água durante o banho, contribuindo assim para preservação dos mananciais 

hídricos, além de que a análise de dados e experimentos possa comprovar ser o 

método eficaz para solução do problema. O produto final não é de âmbito comercial 

e constituirá mais um projeto acadêmico. 
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1.0 FUNDAMENTAÇÕES TEORICA  

1.1 Apresentação do problema 

Desde os primórdios da humanidade o homem sempre se estabeleceu em 

locais próximos aos rios e mares, para garantir seu sustento através da agricultura 

assim como o suprimento de suas necessidades vitais. A história do Egito faz uma 

excelente demonstração desse fato, quando os homens, às margens do rio Nilo, 

fizeram os primeiros aglomerados humanos e construíram as primeiras cidades do 

mundo, o que denota a dependência do homem por este líquido precioso. A água 

ocupa 70% da superfície da Terra. Em sua maior parte, cerca de 97%, é salgada. 

Apenas 3% do total é água doce dos quais 0,01% vai para os rios, ficando disponível 

para uso, o restante está em geleiras, icebergs e em subsolos muito profundos. 

Embora relativamente escassas, são justamente as águas doces que produzem 

alimentos e colheitas, e mantêm a biodiversidade, os ciclos de nutrientes e as 

atividades humanas. Em razão de um conjunto de atividades humanas como 

construção de hidrovias, urbanização acelerada, usos intensivos das águas 

superficiais e subterrâneas na agricultura e na indústria, as fontes de água doce 

especialmente nos últimos anos, têm sofrido um processo intenso de degradação. 

 

1.2 A tradição de se banhar 

O banho surgiu na antiguidade. Sabe se que os egípcios tomam três banhos 

por dia, e acredita-se que isso fez com eles resistiram a pragas que assolavam o 

mundo antigo, os gregos tomavam banhos públicos e os banhos eram vistos como 

um ritual de purificação por isso tomava uns três banhos por dia em suas banheiras 

coletivas e aquecidas. Os romanos possuíam salas de banho aquecidas e assim 

como os egípcios, os persas e os gregos banhavam com frequência todos os dias. 

Com o inicio da idade Média, a igreja Católica e o espírito teocêntrico aboliram os 

banhos assim como todos os rituais que eram vistos como pagãos, era comum se 

tomar banho no inicio do verão em Maio, por isso todos os casamentos eram 

realizados no inicio de junho, porque o corpo ainda não exalava muitos odores, as 

noivas começaram a carregar arranjos de flores de laranjeiras para poder inibir o 

mau cheiro pela falta de banho. Os bebês tinham suas fraudas trocadas apenas uma 

vez por semana, a mortalidade era grande e a expectativa de vida não superava os 

35 anos. 
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No inicio da Idade Moderna com o alvorecer de novas ideias os banhos 

começaram a ser associados a cura de determinadas doenças, doenças 

psicológicas eram receitados banhos gelados, todos os doentes encaminhados para 

os hospitais eram tratados inicialmente com banhos, as pessoas passaram a tomar 

banhos todos os sábados, e possuíam uma antiga jacuzzi em suas casas, 

geralmente nas salas aonde era enchida com água quente. 

 

1.3 O banho na atualidade 

E o banho caiu mesmo no gosto do Brasileiro, somos a nação que mais toma 

banhos no mundo. Estatísticas apontam que os brasileiros tomam 19,8 banhos por 

semana, uma media de três banhos por dia. 

A necessidade de se tomar banho varia de acordo com a cultura, a região, 

clima, educação e condição social. No Rio de Janeiro, por exemplo, uma pessoa 

pode sentir necessidade de tomar mais banhos, do que uma pessoa que mora em 

Brasília aonde o ar é mais seco. Não há um número certo de banhos a se tomar por 

dia, já que isso depende de fatores como a umidade do local em que a pessoa vive 

o que influencia na transpiração e na umidade da pele. Alguém que more em uma 

cidade litorânea como o Rio de Janeiro, em que se transpira mais, provavelmente 

vai sentir a necessidade de tomar mais de um banho por dia, enquanto os 

moradores de Brasília, que tem o clima seco como características tendem a 

transpirar menos. Se analisarmos todo esse consumo de água e incluirmos em 

nossa analise a energia elétrica consumida, porque uma das principais 

características dos chuveiros elétricos é consumir muita eletricidade em um período 

curto de tempo. Os dois fatores mais importantes são a potência do equipamento e o 

tempo do Banho. 

Para economizar é necessário tomar banhos mais curtos ou ter outro sistema 

para aquecer a água, como energia solar. Dependo do custo do gás na região a 

energia solar pode ser uma opção eficiente. Contextualizando todo esse quadro da 

nossa necessidade de banhos, com o eco ducha seriamos capaz de combinar 

nossos banhos a uma grande economia de água e energia. 
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1.4 O chuveiro 

 

 

Figura 2: Chuveiro Moderno 

 

Chuveiro ou ducha é o nome pelo qual é chamado a terminação da rede de 

água numa residência, com orifícios pequenos que possibilitam sua dispersão e 

assim molhar uma maior área de modo uniforme, e destinada ao banho e higiene 

pessoais. Há uma diferenciação entre "tomar uma ducha" e "tomar um banho", no 

qual o primeiro não se faz necessário o uso de sabonete. Hoje um objeto 

imprescindível em toda residência, onde equipa de forma indispensável os 

banheiros, o chuveiro na realidade é um equipamento bastante antigo; Pinturas e 

vasos retratam sua existência no Egito e na Grécia, e seu uso nas casas de banho 

da Roma Antiga era comum. 

 

 

1.4.1 O aquecimento da água 

Originalmente sem aquecimento, ou com aquecimento prévio feito em 

compartimento separado através da queima de lenha, apenas no século XX foi que 

o aquecimento a gás passou a ser introduzido, nos Estados Unidos e Europa. 
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  Uma das formas de aquecimento prévio da água era o uso de uma caixa 

d'água para o líquido aquecido através de uma serpentina do encanamento - 

conhecida por Torpedo - colocada no interior de um fogão a lenha.  

 

.  

Figura 3: Ducha Improvisada nas trincheiras da 1º Guerra Mundial 

 

 

1.4.2 Chuveiros Elétricos  

De concepção bastante simples, o chuveiro elétrico era constituído de um 

elemento de aquecimento, chamado de "resistência" no Brasil, feito de um fio 

espiralado composto de metais com alto ponto de fusão, como o níquel, o cromo ou 

uma liga dos dois metais, que ao aquecer, esquenta imediatamente a água, além do 

espalhador com inúmeros orifícios, sempre parecido com os tradicionais chuveiros. 

Durante o período da Segunda Guerra Mundial, com a escassez de níquel, utilizou-

se também um sistema alternativo, composto por uma série de pequenas placas de 
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aço inoxidável alternadas entre os polós da rede elétrica que atuavam como 

eletrodos de aquecimento no interior do chuveiro, onde a própria água que o 

abastecia gerava resistência elétrica, aquecendo-se. 

Os primeiros chuveiros elétricos eram perigosos, pois havia negligência por 

parte de fabricantes e instaladores quanto à isolação eficaz de condutores elétricos, 

elementos energizados e a carcaça metálica do aparelho, ocasionando choques 

elétricos. O fenômeno eletrolítico gerado na água pela resistência elétrica e a 

carcaça de chuveiros metálicos também produzia pequenos choques e 

formigamentos ao tocar no registro de água. Estes chuveiros elétricos necessitavam 

de uma chave corta-circuito para ligar/desligar a energia elétrica, tornando o uso do 

chuveiro perigoso. 

 

1.4.3 O chuveiro X consumo  

A desvantagem dos chuveiros elétricos está no consumo de energia. Como é 

necessária muita caloria para aquecer a água, a resistência elétrica consome muita 

energia para incandescer e aquecer a água. Para se ter uma ideia, eletrodomésticos 

considerados de grande consumo, como aquecedores de ambiente, ferros de passar 

roupas, fornos elétricos ou secadores de cabelo, em suas potências máximas 

consomem em média 1500 watts em 120 ou 127 volts; e até 2500 watts em 220 

volts. Um chuveiro elétrico, em sua potência mínima, consome entre 2500 e 3200 

watts, em suas máximas potências, chegam a consumir 5500 watts em 127 volts e 

até 7500 watts em 220 volts! O fator de equilíbrio está no seu tempo de utilização, 

pois consomem energia elétrica apenas durante o banho, consumindo relativamente 

menos que uma geladeira, que fica ligado ou utilizando ao longo do dia. Um 

problema está no tempo médio de banho diário de um brasileiro, apesar de os 

fabricantes e órgãos ambientais recomendarem menos de 10 minutos, normalmente 

ele se estende até os 20 ou 30 minutos, contando o fato que é muito comum se 

tomar mais de um banho diário em algumas regiões do país. 
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2.0 FUNCIONAMENTOS DO PROJETO 

2.1 FUNCIONAMENTO DO CHUVEIRO ELÉTRICO CONVENCIONAL 

O primeiro segredo do chuveiro elétrico é como a torneira o faz ligar. Tudo 

começa com a água liberada pela torneira, que entra na caixa do chuveiro com 

muita pressão. Como a água que molha a gente no banho sai com uma vazão 

menor, parte dela se acumula dentro do chuveiro. 

 A água acumulada empurra o diafragma, peça que serve de apoio para 

alguns pontos de contato elétrico. Quando o diafragma sobe, esses pontos tocam 

nos contatos da parte superior do chuveiro, que é conectada à rede de energia. Só 

aí a corrente elétrica é acionada, ligando o chuveiro. 

 A corrente elétrica começa então a percorrer uma resistência, peça metálica 

que esquenta quando os elétrons da corrente fazem o vai e volta por ela. Em contato 

com a resistência superaquecida, a água fria que se acumula no chuveiro também 

esquenta.  

No final do banho, quando a torneira é fechada, o resto de água dentro do 

chuveiro escorre. Sem água para empurrá-lo, o diafragma volta à sua posição inicial. 

Assim o contato com a parte superior do chuveiro é interrompido e a corrente 

elétrica é desligada. 

 

2.2 FUNCIONAMENTO DO ECO DUCHA 

No desenvolvimento do projeto são implementados os seguintes itens: 

chuveiro, válvula solenóide, sensor de distância e microcontrolador (ARDUINO). O 

objetivo é a montagem de um chuveiro onde haja uma válvula de controle de 

passagem de água acionada por um sensor de distância, que acoplado ao chuveiro 

identificará se há ou não alguém sob ele, o que fará com que o chuveiro inicie ou 

cesse o seu funcionamento. Neste projeto, é também ajustado o tempo de duração 

do banho, na ordem de 10 minutos findo os quais, o chuveiro cessará o seu 

funcionamento.  

Não faz parte do projeto o controle automático de temperatura da água, isto 

deve ser feito pelo usuário por meio da abertura do registro até que se alcance a 

temperatura desejada para seu banho. 
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2.3 REFERENCIAL TECNOLÓGICO 

Para que o protótipo proposto pelo projeto se efetive e consolide os objetivos 

apresentados, softwares e ferramentas são necessários. Para composição do 

protótipo são necessários: sensor infravermelho de presença, microcontrolador, 

válvula solenóide, chuveiro, um circuito desenvolvido especificamente para este 

projeto. 

 

2.3.1 Sensor 

Em eletrônica, um sensor é conhecido como qualquer componente ou circuito 

eletrônico que permita a análise de uma determinada condição do ambiente, 

podendo ela ser algo simples como temperatura ou luminosidade ou uma medida 

um pouco mais complexa como a rotação de um motor ou a distância de um carro 

ate algum obstáculo próximo. 

Para THOMAZINI, (2011), sensor é o termo empregado para designar 

dispositivos sensíveis a alguma forma de energia do ambiente que pode ser 

luminosa, térmica, cinética, relacionando informações sobre uma grandeza que 

precisa ser medida. 

 

2.3.2 Microcontrolador (Arduino) 

O Arduino é um microcontrolador e alguns outros componentes eletrônicos 

montados numa pequena placa de circuito impresso com uma interface serial para 

comunicação com um computador padrão PC. Nessa placa há ainda, conectores 

nos quais podem ser ligados outros circuitos externos, como sensores, leds, chaves, 

relés e pequenos motores. O Arduino é uma ferramenta para criação de protótipos 

de eletrônica baseada no conceito de software e hardware livres. 

O Arduino é composto por duas partes principais: um hardware, a placa de 

circuito impresso com o microcontrolador, e um software, o bootloader, um aplicativo 

residente na memória de programas desse microcontrolador. 

Para compor o projeto foi o escolhido o Arduino UNO. 

O Arduino Uno é uma placa de microcontrolador baseado no ATmega328 

(datasheet). Ele tem 14 pinos de entrada/saída digital (dos quais 6 podem ser 

usados como saídas PWM), 6 entradas analógicas, um cristal oscilador de 16MHz, 

uma conexão USB, uma entrada de alimentação uma conexão ICSP e um botão de 

http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8161.pdf
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reset. Ele contém todos os componentes necessários para suportar o 

microcontrolador, simplesmente conecte a um computador pela porta USB ou 

alimentar com uma fonte ou com uma bateria e tudo pronto para começar. 

 
Figura 4: Placa Arduino uno, vista frontal 

  

A tensão de operação da placa pode ser uma fonte externa de 6 a 20 volts, 

caso o fornecimento de energia seja menor que 7V, o pino de 5V irá fornecer um 

valor menor do que 32 a sua tensão e se tornar instável e, caso a fonte de energia 

forneça mais de 12V, o regulador de tensão pode superaquecer e ocorrer um dano, 

daí ser a faixa de utilização recomendada entre 7 a 12V. No caso do projeto, a 

alimentação foi feita por meio de bateria convencional de 9 volts.  

Pode ser feita a alimentação do Arduino Uno por meio de pinos de Vin, 5V, 

3.3V e GND (terra), conforme pode ser visualizado.  

 

 

Figura 5: Alimentação do Arduino 

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/multilogica-files/imagens/arduino_uno_r3_front_2.jpg
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/multilogica-files/imagens/arduino_uno_r3_front_2.jpg
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2.3.3 Válvula Solenoide  

 

As válvulas solenoides hidráulicas são válvulas eletromecânicas utilizadas 

para controlar o fluxo de água. Estas válvulas solenoides usam uma bobina 

magnética eletromecânica que move um êmbolo em direção a um pequeno orifício 

para bloquear o fluxo de água. Como a bobina é ativada eletricamente, a válvula 

pode ser ligada remotamente através de programação, por sensores ou outro 

dispositivo. Consistindo de uma bobina solenoide e uma válvula, as válvulas 

solenoides convertem energia elétrica em energia mecânica para abrir ou fechar a 

válvula, fazendo a liberação ou distribuindo os líquidos ou gases como o ar. São 

feitas de uma variedade de materiais, incluindo plásticos ou metais, sendo que o aço 

inoxidável é usado geralmente por causa de suas qualidades sanitárias e por ser 

resistente à corrosão. As válvulas solenoides são escolhidas em detrimento de 

outros modelos de válvulas, como as válvulas de borboleta ou de esfera, porque as 

válvulas solenoides oferecem a capacidade de estarem ativadas remotamente. 

A válvula solenoide usada no projeto é com acionamento elétrico de 12 volts, 

conexão de entrada ¾”e saída de ¾” rosca BSP, corpo plástico.  Normalmente 

fechada (NF) abre ao energizar a bobina, e pode ser vista na figura abaixo. 

 

 

Figura 6: Válvula solenóide usada no projeto 

.  
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3.0 PLANEJAMENTO DO PROJETO 

3.1 FLUXOGRAMA 

 O diagrama a seguir mostra a operação do Eco Ducha. 
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3.2 PLANILHA DE CUSTOS 

 A planilha a seguir apresenta os gastos obtidos para o desenvolvimento do 

Eco Ducha. 
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3.3 CRONOGRAMA 
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3.4 DIAGRAMA DE BLOCOS 

O presente diagrama esquematiza as ligações entre os diversos componentes 

do projeto para esclarecer as ligações e o funcionamento do sistema. 
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4.0 DESENVOLVIMENTO 
O projeto Eco Ducha é desenvolvido em duas partes, primeira parte toda 

mecânica,  a segunda parte elétrico/eletrônico. 

4.1 MECÂNICA 
 A parte mecânica do projeto é constituída de uma estrutura feita apartir de 

dois tipos de plásticos diferentes: 

Polipropileno (PP) obtendo três placas de cor preta. A primeira placa vai estar 

localizada na parte de trás com a medida de 700 mm x 450 mm, segunda placa será 

a base com a medida de 450 mm x 500 mm, terceira placa será o teto com a medida 

de 300 mm x 450 mm. 

  Poliestireno (PS) contendo duas placas localizadas nas laterais, obtendo a 

mesma medida de 700 mm x 500 mm. 

 

4.1.1 Polipropileno (PP) 

O polipropileno é um tipo de plástico reciclável, que pode ser moldado usando 

apenas aquecimento, ou seja, é um termoplástico. 

Tem um baixo custo financeiro, resistência química e a solventes, alta 

resistência a fratura por flexão ou fadiga. 

 

4.1.2 Poliestireno (PS) 

Trata-se de uma resina do grupo dos termoplásticos, cuja característica reside 

na sua fácil flexibilidade. É a matéria-prima dos copos descartáveis. 

Suas principais características é o baixo custo, elevada resistência, semelhante ao 

vidro. 

 

 O primeiro passo foi pegar a placa de polipropileno que está localizado na 

parte de trás e com a furadeira de bancada abrir furo começando com uma broca de 

6 mm e aumentado até chegar no diâmetro de 26 mm para encaixar a válvula 

solenoide. Neste processo utilizamos as brocas de 6 mm, 10 mm, 15 mm, 25.5 mm, 

ao final do ultimo furo, com uma lima redonda e uma lixa fina fomos desbastando 

dando acabamento para o furo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Termopl%C3%A1stico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Resina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Termopl%C3%A1sticos
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 O segundo passo, abrir furos na placa “base” simulando um ralo, para o 

escoamento da água. Nessa operação foi utilizado broca de 6 mm, e a furadeira de 

bancada.  

 O terceiro passo, com uma cola própria para materiais práticos, foi feito a 

união das placas em seus respectivos lugares, formando um Box para o 

funcionamento do eco ducha.  

 Após a colar secar, foi executado furos com a furadeira de mão é uma broca 

com o diâmetro de 6 mm, para o encaixe de cantoneiras fortalecendo a estrutura  do 

projeto.  Finalizando a parte mecânica, com o objetivo de não ter vazamento de 

água em lugares inapropriados, com o silicone foi vedado todos os cantos do Box.  

 

 

 

Figura 7: Placas depois de coladas e com cantoneiras. 

. 

 

 

4.2 ELÉTRICO/ELETRÔNICO 

 Para iniciar a compreensão da parte elétrica e eletrônica do projeto é 

necessário entender a função e o funcionamento de cada componente junto ao 
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microcontrolador arduino, nesse capitulo também é abordado mais afundo a 

instalação elétrica dos componentes e a programação baseada na linguagem 

Wiring. 

 

4.2.1 Arduino Uno  

 Como já abordado no capitulo anterior, pode se concluir que o Arduino é um 

microcontrolador unido a componentes eletrônicos montados numa pequena placa 

de circuito impresso, composto por duas partes principais: um hardware e um 

software. Ele tem 14 pinos de entrada/saída, um cristal oscilador de 16MHz, uma 

conexão USB, entradas de alimentação e um botão de reset.  

No projeto foram usados alem da alimentação, 8 pinos de entrada/saídas que 

estão representados na imagem  abaixo, com seus respectivos componentes que 

envolvem o funcionamento da Ducha.    

 

 

Figura 8: Arduino com suas respectivas funções no Eco Ducha                                              

Em termos de programação, alem de declarar o numero de cada pino para seu 

respectivo componente, foi necessário também configurar os pinos, para isso foi 

usado o comando “PinMode” que Configura o pino especificado para que se 

comporte ou como uma entrada digital (input) ou uma saída digital (output) como 

mostra a imagem tirada da programação do projeto.  
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Figura  9: Figura ilustrativa do setup dos pinos de entrada/saída      
            
            
            
                                                    

4.2.2 Sensor Ultrassônico 

Os sensores de proximidade ultrassônicos são usados como dispositivos de 

detecção. O sensor ultrassônico HC-SR04 utilizado no projeto é capaz de medir 

distâncias de 2cm a 4m e possui um circuito pronto com emissor e receptor 

acoplados e 4 pinos (VCC, Trigger, ECHO, GND) para medição.  

 Seu funcionamento consiste em colocar o pino Trigger em nível alto. Assim o 

sensor emitirá uma onda sonora que rebaterá de volta em direção ao módulo, sendo 

que o neste tempo de emissão e recebimento do sinal o pino ECHO ficará em nivel 

alto. Logo o calcula da distância é feito de acordo com o tempo em que o pino 

ECHO permaneceu em nível alto após o pino Trigger ter sido colocado em nível alto. 

Mas para isso foi preciso antes de tudo a instalação das bibliotecas do sensor e 

tambem a configuração da distancia desejada, na linguagem Wiring  como mostra a 

imagem.  
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Figura  10: Figura Ilustrativa da configuração do sensor ultrassônico  
            
    

4.2.3 Valvula Solenoide  

Como já antevisto as válvulas solenóides hidráulicas são válvulas 

eletromecânicas utilizadas para controlar o fluxo de água, usam uma bobina 

magnética eletromecânica que é ativada eletricamente, a válvula pode ser ligada 

remotamente através de programação, por sensores ou outro dispositivo. No projeto 

apresentado foi utilizado uma válvula solenoide 220 V NF( normalmente fechada) 

ativada por corrente.  

Para fazer a ligação da válvula foi preciso um pino de entrada no Arduino 

Uno, um módulo relé e cabos com uma espessura suficiente para uma ligação 220V 

segundo as normas da ABNT. Abaixo esta o momento na programação, onde a 

Válvula é aberta, se o botão for ativado e se houver uma detecção no sensor de 

menor ou igual a 40 centímetros. 

 

 

 

 

 

Figura  11: Figura ilustrativa da ligação da válvula solenoide e bomba. 
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4.2.4 Bomba de Água Submersa 

 Bombas Submersas são equipamentos que são aplicados em bombeamento 

de águas, como o próprio nome diz, permanecem submersas criando um fluxo de 

água acelerado assim levando o mesmo de um ambiente para outro ou 

simplesmente criando uma corrente de água. No projeto utilizamos uma bomba 

127V  para bombear água do reservatório térreo até a válvula e consequentemente 

para a ducha.  

Para a montagem elétrica da bomba foi utilizado assim como o solenoide, um 

pino de saída no Arduino Uno, um modulo rele e fios próprios para a ligação 127V. 

Seu acionamento também pode ser visto na imagem acima, junto da solenoide .  

 

          4.2.5 Modulo Relé  

Este módulo é usado  no projeto afim de acionar cargas de até 220V  e  127V, 

respectivamente responsável por chavear a válvula Solenoide e a Bomba Submersa 

citados nos capítulos anteriores . É alimentado e ligado diretamente a uma saída 

digital do Arduino UNO, visto que possui saída padrão de 03 vias (VCC, GND, Sinal 

Digital) – lembrando que, como existe um relé com uma bobina de 5V no módulo, foi 

ligado o pino VCC ao 5V regulado da placa Arduino. Existe um led na placa que 

mostra o estado do relé, tendo acesso a três terminais do relé: Comum, 

Normalmente Aberto e Normalmente Fechado. 

 Não é necessária a colocação do modulo nas linhas de programação já que 

este é responsável apenas pelo controle dos pinos de saída digital da solenoide e 

bomba de água que já foram previamente mostrados. Abaixo na imagem o esquema 

de ligação de uma lâmpada no modulo rele, similar à maneira em que foi ligado os 

demais componentes. Onde os reles foram devidamente alimentados e ligados em 

suas respectivas saídas digitais, foi usado para ambos os componentes os terminais 

NA (normalmente abertos) e alimentação 220V para a Solenoide e 110V para a 

Bomba de água. 
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Figura 12: Figura ilustrativa da ligação do rele 127/220V 

 

4.2.6 Botões (NA) 

  O botão elétrico é um dispositivo utilizado para controlar 

uma máquina ou processo, tem a função de fechar ou abrir um circuito elétrico. 

Possuem dois terminais, que são ligados no arduino Uno, um no pino de GND e o 

outro como entrada digital. No projeto apresentado, foram usados dois Botões 

normalmente abertos, o botão verde inicia o funcionamento do Eco Ducha e o botão 

vermelho cessa seu funcionamento, dando assim a possibilidade de iniciar e 

terminar o banho no instante desejado. Para programar os botões na linguagem 

wiring foi necessário executar a declaração dos mesmos como portas de entrada 

(input) utilizando o comando pinMode, que pode ser visto na imagem do capitulo 

4.2.1. Cabe resaltar que para o uso dos botões foi preciso o uso dos resistores 

internos do Arduino, utilizando o comando PULLUP logo após a declaração do 

estado do pino como OUTPUT como mostra a figura abaixo colocada.   

 

 

 

  

Figura 13: Figura ilustrativa do comando para o uso do resistor interno do arduino. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Processo
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4.2.7 LEDS  

O LED é um diodo semicondutor que quando é energizado emite luz visível, 

por isso LED (Light Emitting Diode). Possui dois terminas polarizados para a 

alimentação de 5V. No projeto foram utilizados dois LEDS, um branco para sinalizar 

o estado “standby” do chuveiro e um vermelho para sinalizar o alerta de fim de 

banho.   

Para a instalação dos LEDS foi usado um pequeno circuito de resistores 330 

ohms, para o funcionamento saudável das pequenas lâmpadas de diodo. Os 

mesmos foram alimentados no próprio Arduino com 5V e ligados a um pino de saída 

digital anteriormente programados.  

 

4.2.8 Funcionamento geral da parte elétrica  

   Após conhecer cada componente do projeto, é possível então entender o 

funcionamento da parte elétrica como um todo. Cada componente é ligado no seu 

respectivo pino de entrada ou saída digital no microcontrolador Arduino Uno e em 

seguida alimentado, através do próprio arduino GND/5V ou por uma fonte externa de 

energia, como por exemplo a bomba e a válvula solenoide que são alimentados na 

tomada 220/110V. Após a montagem do circuito, por meio da entrada USB do 

Arduino, foi baixada para sua memória interna toda a programação utilizada no Eco 

Ducha na linguagem Wiring.  

         Com a programação na memória do arduino e o circuito pronto, o Eco Ducha 

esta pronta para ser usada. Segundo o programado para o projeto, o usuário ao 

apertar o “Botão Liga” inicia o programa, fazendo com que o LED de standby branco 

do chuveiro permaneça ligado até que seja detectada a presença de alguém no 

sensor. Ao ser detectado tal presença, o LED branco é desligado, a Bomba de água 

é ativada junto da solenoide, fazendo então com que a água saia da Ducha com 

pressão. No mesmo instante o tempo de banho inicia sua contagem de 10 minutos, 

que pode ou não ser interrompida, caso o sensor não detecte a presença debaixo da 

Ducha.  

  Na situação de interrupção do banho, devido à falta de presença no sensor, o 

tempo pausa sua contagem, a solenoide é desativada junto da bomba, parando 

assim o banho até que seja detectada novamente a presença. Ao detectar 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Diodo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Semicondutor
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novamente alguém debaixo da Ducha, o LED de standby é desligado, a solenoide e 

a bomba são novamente ligadas e o tempo continua sua contagem do instante em 

que havia parado o banho. Ao chegar nos 15 segundos de banho o LED de alerta 

vermelho é acesso, sinalizando assim que o termino do banho esta próximo. Ao se 

completarem os 20 segundos de banho o chuveiro cessa seu funcionamento e o 

programa é resetado, funcionando novamente caso seja pressionado o botão Liga 

que inicio o programa.  

 Pensando na liberdade do usuário para terminar o banho quando bem 

entendesse, foi colocado o botão de desliga, que tem como função desligar o 

chuveiro e resetar todo o processo caso seja apertado o botão vermelho.  
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5.0 CONCLUSÃO 

   

Este projeto é voltado para a área de automação residencial, sendo que a 

área desenvolvida foi na automatização de um chuveiro convencional para 

responder ao estímulo enviado quando há  presença do usuário sob o chuveiro e  

contribuindo também para economia de água por meio da temporização do tempo 

de banho. Para a efetivação do projeto foi necessário um sistema composto de 

software e hardware. Na implementação do projeto, foi utilizado como elemento 

principal, um microcontrolador da família Arduino, responsável por realizar o controle 

do comportamento do sensor e emitir sinais para os demais componentes, 

recebendo informações do sensor infravermelho de distância, organizando o que 

deveria ser feito e enviando comandos para que a válvula solenóide possa ser 

ativada com êxito. 

 O sistema se mostrou satisfatório no intuito de automatizar um chuveiro 

convencional conforme proposto inicialmente e de uma forma geral se mostrou muito 

útil, podendo ser utilizado em residenciais.  
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