
Objetivo
Desenvolver um sistema para controle de   

temperatura e fluxo de água de um chuveiro 
elétrico residencial bem como o gerenciamento 
do consumo.

Desenvolvimento de um Sistema para Controle 
de Temperatura de Chuveiros Residenciais

Introdução
Hoje, no Brasil, o desperdício de água é 

aproximadamente de 40%, portanto uma 
mudança de comportamento é necessária, o 
que poderia começar simplesmente pelo uso 
adequado do chuveiro elétrico que representa 
48% do consumo de água em uma residência.

Segundo o Inmetro, um banho ideal possui 
uma duração de 8 minutos, com fluxo de 3 
L/min e temperatura variando conforme as 
condições ambiente da região da moradia. 

Em um sistema econômico ideal, o usuário 
pode configurar a temperatura e fluxo 
desejado, de forma econômica, além de 
acompanhar e gerenciar o consumo tanto de 
água quanto do tempo de banho.

Figura 1:   Workflow do sistema.

Conclusão
O objetivo está perto de ser atingido, 

restando apenas o passo 2 que é o controle 
de temperatura com base nas curvas 
levantadas, para que então, o Arduino possa 
transmitir os dados de consumo ao Android. 
Assim o sistema irá evitar desperdícios e 
ajudar o usuário no controle de seus banhos 
sem comprometer o seu conforto.
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Resultados preliminares
Com base na Figura 1, já foram 

desenvolvidas as etapas 1 e 4 referente a 
comunicação Bluetooth, e 5 a 8 referente a 
comunicação com o MySql. Na etapa 3, que 
consiste na leitura dos sensores com base na 
curva de fluxo (Figura 3) gerada pelos 
experimentos realizados na bancada de testes 
(Figura 2).

Materiais e Métodos
O projeto foi dividido em duas etapas 

principais: hardware e software. 

Para o hardware, foi utilizado um Arduino 
Uno em conjunto com sensores de fluxo e 
temperatura. Foi utilizado um módulo Bluetooth 
para comunicação e um servo motor acoplado 
a uma válvula de controle de fluxo. Para o 
controle da potência do chuveiro elétrico foi 
utilizado um controlador de tensão. 

O desenvolvimento se deu pelo 
levantamento da curva de volume e fluxo com 
base na aberturas determinadas da válvula de 
controle utilizando o servo motor e sensor de 
fluxo, e o levantamento da curva de 
temperatura utilizando o sensor de temperatura 
e um termômetro digital para aferição do 
sensor. Essas curvas foram carregadas no 
código fonte do Arduino como parâmetros para 
gerenciar a temperatura e fluxo do sistema, 
sendo a próxima etapa a utilização do 
controlador de tensão para a regulagem de 
temperatura.

Foi desenvolvido um aplicativo em Java 
para o sistema Android capaz de interagir com 
o Arduino por meio de uma interface 
Bluetooth, e conectar com o banco MySql via 
um web service criado em PHP e hospedado 
no servidor Azure. 

Figura 4:   Telas do aplicativo Android.
(a) Menu principal; (b) Tela de histórico de consumo.

Figura 2:   Bancada de Testes.

A Figura 4 ilustra a tela de histórico de 
consumo (b) e o menu principal (a) do 
aplicativo Android. 

Figura 3: Curva de calibração do sensor de fluxo.
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