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1. Resumo 

O chuveiro elétrico, criado e popularizado no Brasil, possui uma grande vantagem em 

relação aos chuveiros que utilizam outras fontes de aquecimento: a economia de 

água. Apesar do menor consumo de água comparado com seus concorrentes, ainda 

sim o chuveiro elétrico apresenta um consumo de água elevado em épocas onde se 

pretende a economia desse recurso e também apresenta um alto gasto de energia 

elétrica, desta forma este trabalho propõe criação do Smart Shower, um chuveiro 

elétrico totalmente automatizado permitindo o controle no tempo de banho e no 

aquecimento de acordo com a temperatura ambiente. Para isso será desenvolvido um 

chuveiro automatizado com sensor de temperatura ambiente que possibilitará o ajuste 

da temperatura ideal e agradável para um banho, evitando o superaquecimento do 

chuveiro em dias quentes e a abertura e fechamento da água por válvula solenoide, 

permitindo o controle do chuveiro pelo celular, que contará com um aplicativo visando 

a educação do usuário para a economia de água. 

 
2. Introdução 

Para os brasileiros, o banho diário é algo indispensável e para realizar esse habito 

diário o brasileiro hoje conta com o chuveiro elétrico em cerca de 73% das residências 

segundo a Procel – Programa Nacional de Energia Elétrica [1, 2]. 

O chuveiro elétrico foi desenvolvido no Brasil por volta da década de 30 e com o passar 

dos anos o chuveiro elétrico se desenvolveu o suficiente para chegar ao que hoje 

conhecemos [2]. Segundo um estudo realizado pelo Centro Internacional de 

Referência em Reuso de Água (Cirra) o chuveiro elétrico possui um consumo médio 

anual água e energia elétrica até 246% menor que seus concorrentes: o aquecedor 

solar, o aquecedor a gás e o boiler elétrico [1], além de ser até 100 vezes mais barato 

que os demais [3]. Apesar de todos os benefícios, o chuveiro ainda é um dos vilões 

no gasto de água. Segundo a Sabesp, um banho de ducha de 15min com registro 

meio aberto consome 135 litros de água [4]. 

Ainda hoje, estima-se que ao menos 1,8 bilhão de pessoas não possuem aceso a 

água com condições mínimas para o consumo humano [4]. Segundo a ONU, a 

escassez de água vem da combinação da variabilidade hidrológica e do elevado uso 

humano [5]. Sabendo-se que a porcentagem de água gasta pelo consumo humano, 

de instituições e pequenas industrias é de 10% [5], é nossa responsabilidade 

economizar água para melhorar a perspectiva de bilhões de pessoas. 



3. Objetivos 

Este projeto tem como objetivo a automatização de chuveiro elétrico para o controle 

do tempo de banho e temperatura, visando a educação ambiental. 

 
4. Metodologia 

Primeiramente foi desenvolvido o módulo de acionamento da válvula solenoide, 

responsável pela abertura e fechamento do fluxo de água do chuveiro. Para o controle 

da potência do chuveiro de forma linear, foi desenvolvido um módulo de circuito 

eletrônico de forma a permitir o controle de potência com vários níveis de variação. 

Para que fosse possível o controle em níveis do módulo de potência é necessário 

determinar o ponto inicial da rede elétrica, sendo necessário acoplar a esse módulo o 

módulo zero crossing, responsável por essa detecção. 

Será utilizado o Arduíno UNO e a comunicação será realizada utilizando um sistema 

de Bluetooth. O aplicativo será desenvolvido no sistema Android e terá um sistema 

para o controle de abertura e fechamento automático do chuveiro para o controle do 

tempo de banho e o controle de temperatura baseado na temperatura ambiente. Além 

disso, o aplicativo contará com uma interface gráfica que demonstre a importância da 

economia de água, visando a educação ambiental dos usuários. 

 
5. Desenvolvimento 

Até o presente momento foi realizado a montagem e teste do módulo de controle da 

válvula solenoide, o módulo para controle da potência e o módulo zero crossing. O 

desenho esquemático do circuito desenvolvido para o módulo de controle da válvula 

solenoide pode ser observado na Figura 1, onde pode ser observado a utilização do 

relé para o acionamento da válvula. 

Para o módulo de controle de pontência foi utilizado do Triac, que permite o controle 

da potência em diferentes níveis e o no módulo zero crossing foi utilizado o retificador 

onda completa e o optoacoplador, responsável por enviar os sinais no nível lógico de 

5V, que serão posteriormente lidos pelo Arduíno, todos representados na Figura 1. 

 
6. Resultados Preliminares 

O módulo de acionamento da válvula foi testado com a aplicação de uma tensão de 

5V para acionamento do relé, que ocorreu conforme esperado. 

O teste dos módulos de potência e zero crossing foi realizado com a aplicação de uma 

tensão de 5V para acionamento da carga e utilizado um osciloscópio Minipa MVB050, 



sendo possível verificar o correto funcionamento do circuito ao observar o zero da 

rede e determinar os parâmetros reais da placa. Na figura 2 é possível observar a foto 

dos módulos já montados. 

 

Figura 1. Desenho esquemático do circuito dos módulos desenvolvidos 

 

Figura 2. Módulo de acionamento da válvula e módulos de potência e zero crossing. 
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