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1. RESUMO 

 

Como uma alternativa para realizar o controle do consumo excessivo de água por 

parte da população, este projeto apresenta uma proposta de um Sistema Inteligente 

de Racionamento de Água controlado via Arduino (SIRAA) durante o banho, que irá 

utilizar um kit Arduino (ARDUINO, 2017), e um aplicativo móvel onde o usuário pode 

fazer o controle do consumo de água. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

No ano de 2014 houveram muitas notícias nas mídias, em questão à falta de chuvas, 

isso levou a diminuição dos níveis de água dos reservatórios. Outra causa para esta 

crise é o consumo excessivo de água durante o banho levando ao início da política de 

racionamento de água. 

De acordo com (Maranhão,2017), a ONU (Organização das Nações Unidas), 110 litros 

de água por dia é suficiente para atender as necessidades básicas de uma pessoa. 

Em 2013, o consumo médio per capita era de 166,3 litros por dia no Brasil, segundo 

o Sistema Nacional de Informações de Saneamento Básico do Ministério das Cidades. 

Em Estados como o Rio de Janeiro e o Maranhão, esse índice supera os 200 litros. 

Um banho de chuveiro elétrico com duração de dois minutos e com a válvula aberta 

parcialmente consome uma média de 12 litros de água. Banho de dois minutos pode 

parecer pouco se você tem o hábito de se ensaboar com a torneira aberta. O ideal é 

ligar o chuveiro para se molhar, mantê-lo desligado enquanto usa o sabão e o xampu, 

e religá-lo só na hora do enxague. 

 

3. OBJETIVOS 

 

O projeto (SIRAA) visa otimizar o consumo de água nos banheiros das residências, 

automatizando o consumo durante o banho, resultando em uma significativa economia 

de recursos. Com o sistema o usuário poderá controlar o tempo, a quantidade de água 

para cada banho e desligar o chuveiro automaticamente conforme a programação do 

usuário. Ele também pode consultar a temperatura da água através do APP ou de um 

display LCD instalado no banheiro. Dentro do APP o usuário terá as opções do 
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desligamento automático do chuveiro pela quantidade de litros de água desejada ou 

por tempo. O chuveiro também pode se auto desligar enquanto o usuário se ensaboa, 

bastando o usuário sair da área de identificação de um sensor de presença localizado 

embaixo do chuveiro. Cada vez que o sensor é desativado a contagem de tempo ou 

de litros de água para e assim que o usuário volta para a área de reconhecimento do 

sensor, a contagem volta de onde havia parado. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento do protótipo será utilizado, um Kit Arduino (Placa Arduino, 

Sensores de nível de água, Módulo wireless, Motor com Caixa de Redução, Sensor 

de Temperatura a prova d’água, Display LCD 1 6x2, sensor de presença para Arduino 

e Transformador De Corrente) que será utilizado para o corte de água, medição da 

temperatura e conexão com o app, para o desenvolvimento do app será utilizada a 

plataforma Appery.io (APPERY, 2017).  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

No momento o protótipo (SIRAA) está em fase de pesquisa e projetos para seu 

desenvolvimento. O sistema será dividido em duas partes a automatização do sistema 

Arduino e o desenvolvimento do App, o qual será feito através da plataforma Appery.io 

(APPERY, 2017), para o controle do sistema através do smartphone do usuário. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

A princípio, o protótipo está em sua faze inicial, o resultado preliminar tem sua 

aceitação positiva segundo pesquisas realizadas pelo Autor através da ferramenta do 

Google Forms (GOOGLE, 2017), a maioria das pessoas consultadas alegam que o 

sistema será útil e que também utilizariam como indica os gráficos abaixo. Segue 

abaixo gráficos referente a pesquisa realizada sobre o tema: Formulário de pesquisa 

de aceitação do sistema (SIRAA). 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjK2--gp8rVAhUHFZAKHRGICigQjhwIBQ&url=https%3A%2F%2Fwww.electrofun.pt%2Fsensor-temperatura-ds18b20&psig=AFQjCNH948UrwMA_rDudnr9uGu33-_LmQw&ust=1502372912244489
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjK2--gp8rVAhUHFZAKHRGICigQjhwIBQ&url=https%3A%2F%2Fwww.electrofun.pt%2Fsensor-temperatura-ds18b20&psig=AFQjCNH948UrwMA_rDudnr9uGu33-_LmQw&ust=1502372912244489
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