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RESUMO 
 
O presente trabalho tem como meta sugerir uma solução para o desperdício de água 
e energia. O chuveiro automático é composto por uma válvula elétrica de água, 
chuveiro e um sensor de movimento. Através dos estudos de Joule podemos ver 
como funciona os chuveiros aquecidos por energia elétrica que é transformada em 
energia térmica. Já Ohm em seus experimentos demonstrou que a corrente elétrica, 
que circula em um resistor metálico, é diretamente proporcional à diferença de 
potencial aplicada nos terminais dele.  Com isso esperamos que o indivíduo ao 
posicionar-se abaixo do chuveiro o mesmo irá liberar o fluxo de água, e, de forma 
que, ao sair de baixo do chuveiro o mesmo será desativado, diminuindo, assim, o 
desperdício de água. Através de campanha ostensiva podemos evitar o desperdício. 
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Introdução 

1. Eletrodinâmica 

A Eletrodinâmica é a parte do eletromagnetismo dedicada aos fenômenos elétricos 

em que as cargas elétricas se movem. Ou seja é o que chamamos de corrente 

elétrica.  

Podemos definir corrente quando ao ligarmos um fio a uma fonte de energia, 

aparece uma força de origem elétrica, devido à existência de um campo elétrico 

produzido pela fonte de energia. Essa força age sobre cada um dos elétrons livres e 

dos íons da rede cristalina. Como os íons possuem grande massa e interagem entre 

si, praticamente não se movem, enquanto que os elétrons livres, ao serem 

acelerados por essa mesma força, acabam produzindo um movimento ordenado 

chamado de corrente elétrica. A corrente possui vários efeitos: Efeito Joule, 

luminoso, magnético, fisiológico, químico, etc. 

Dentro do chuveiro temos um elemento chamado de resistor cuja função exclusiva é 

efetuar a conversão de energia elétrica em energia térmica. Como se dá esse efeito 

térmico (Efeito Joule)? Ao ligarmos um fio metálico a uma fonte de energia externa 

aparece em seu interior um campo elétrico. A ação desse campo sobre os elétrons 

livres se dá através da força elétrica, acelerando-os e aumentando sua energia 

cinética de translação, que é transferida aos íons da rede cristalina por meio de 

choques. Esses choques aumentam a energia cinética de vibração da rede, o que é 

percebido como aumento da temperatura. Tem aplicação em ferro elétrico, chuveiro, 

secador de cabelo, torneira elétrica, etc. 

 

1.1 Leis de Ohm 

1.1.1 Primeira Lei de Ohm. 

Nos chamados condutores Ôhmicos mantidos constantes a temperatura e variando 

a tensão (V) da fonte, Ohm mediu a intensidade de corrente elétrica (i) no circuito e 

observou uma igualdade na razão entre V e i, verifica-se a seguinte relação: V = R I 

1.1.2 Segunda Lei de Ohm. 

Verifica-se que a resistência (R) depende do comprimento (L), da área do condutor 

(S) e do tipo de material que constitui o fio (ρ). 



 

i) Quanto maior o valor de L, maior será a resistência. 

ii) Quanto maior o valor de S, menor será a resistência. 

 

Pela segunda Lei de Ohm percebemos a importância de usarmos na instalação de 

chuveiros fios de diâmetros maiores para reduzir a resistência elétrica. 

 

1.1.3 Lei de Joule: Potência elétrica (P) 

Um dispositivo elétrico, submetido a d.d.p (U) e percorrido por uma corrente elétrica 

(i), dissipa uma potência (P) dado por:  

            

 

1.2 A viagem da energia até a sua casa 

No Brasil, a maior quantidade de energia elétrica produzida provém de 

usinas hidrelétricas, que têm como fonte principal a energia mecânica armazenada 

na água represada a certa altura (energia potencial). Essa energia é transformada, 

durante a queda da água, em energia cinética, que faz com que as pás das turbinas 

girem, adicionando o eixo do gerador e produzindo, assim, eletricidade. 

 

• Subestações de transmissão: a energia sai da usina direto para as estações 

de transmissão, onde passa por transformadores que aumentam sua 

voltagem. Em seguida, segue pelas linhas de alta tensão. 

• Linhas de transmissão: torres de alta tensão levam a eletricidade por longas 

distâncias. Para reduzir as perdas energéticas durante a transmissão, ela é 

transportada em altíssima voltagem. 

• Subestação de distribuição: a eletricidade passa pelos transformadores de 

tensão nas subestações, que diminuem a voltagem dela. Só então segue pela 

rede de distribuição. 



• Fiação de postes: a energia passa pelos transformadores de distribuição, que 

rebaixam a voltagem de novo. Depois, passa pela fiação – aérea ou 

subterrânea -, que leva até as ruas. 

• Consumidor final: nas tomadas de nossa casa, a energia está disponível para 

utilização no mesmo momento em que é gerada, fazendo funcionar 

equipamentos eletrônicos e interruptores. 

 

1.3 Dicas de economia de energia elétrica 

1.3.1 Os aspectos principais que caracterizam a situação do setor elétrico são: 

 

a) o crescimento sustentável do consumo de eletricidade. 

b) a preocupação pela segurança de abastecimento e pela qualidade do serviço. 

c) a necessidade da redução das emissões de CO2 na produção de eletricidade. 

d) a integração de conceitos de mercado na gestão técnica e comercial do sistema 

elétrico de energia. 

e) Aumentar a eficiência de exploração do sistema elétrico. 

f) Aumentar a integração de fontes de energia renovável.  

g) Monitorizar em tempo real as condições de operação do sistema. 

 

1.3.2 Horário de verão 

 
Simulação 



O principal objetivo do governo com a implantação do horário de verão (implantado 

pela primeira vez em 1931) é permitir economia de energia elétrica. Ele é aplicado 

nas regiões: sudeste, sul e centro-oeste. 

A justificativa para a mudança do horário nesta época é a alta da demanda em razão 

do crescimento da produção industrial às vésperas do Natal e, também, da utilização 

de ar-condicionado devido ao calor. 

O governo avalia que a redução de demanda é proporcionada por uma combinação 

de fatores: mudanças de comportamento dos consumidores, fim da jornada de 

trabalho com luz natural e retardo do início de uso da iluminação pública.  

Além disso, ele reduz a concentração no consumo de energia, especialmente nos 

horários de pico. Em vez de vários consumidores ligarem aparelhos elétricos ao 

mesmo tempo, a demanda acaba diluída e tem menor impacto no sistema elétrico.  

 

1.3.3 Campanhas educativas 

Esta medida educativa tem por objetivo promover uma mudança nos hábitos de 

utilização de energia. Faça uma vistoria na instalação; procure observar as tomadas, 

disjuntores, quadros de distribuição, as características arquitetônicas da instalação, 

portas e janelas, instalação dos equipamentos, tampas de proteção, clima. Tenha 

senso crítico e procure fazer anotações de todos os potenciais de desperdício 

observados. 

• Promover palestras de conscientização para os cidadãos, apresentando os 

conceitos básicos de combate ao desperdício de energia e os principais 

aspectos abordados no diagnóstico, enfocando a necessidade do 

envolvimento de todos na obtenção dos objetivos propostos. 

• Usar adesivos ou cartazes que busquem lembrar aos usuários a necessidade 

de mudanças de hábitos de consumo. 

• Mostrar, através de cálculos simples, os ganhos advindos com a adoção de 

medidas de combate ao desperdício 

• Mostrar que estes conceitos podem e devem ser estendidos a matéria prima e 

outros insumos necessários a produção (água, reciclagem de lixo etc.), 

buscando o desenvolvimento sustentável. 

Segundo a Assembleia-Geral das Nações Unidas (Rio+20) o entendimento de 

Desenvolvimento Sustentável é um “modelo de desenvolvimento que equilibra os 

avanços socioeconômicos com o aproveitamento sustentável dos recursos naturais. 



Os benefícios do crescimento econômico devem priorizar a inclusão social e a 

proteção ambiental e fomentar políticas de erradicação da pobreza.” 

 

1.3.4 COMBATE AO DESPERDÍCIO DE ENERGIA (INICIATIVA DO GOVERNO) 

 

 

Caracterização  

• Programa vinculado ao Ministério de Minas e Energia, criado em 1985, 

operacionalizado pela Eletrobrás. 

Missão 

• Estimular o uso eficiente e racional de energia elétrica, 

• Combater o desperdício de energia elétrica, 

• Reduzir os impactos ambientais e proporcionar maiores benefícios à 

sociedade. 

Metas do PROCEL de combate ao desperdício para 2015 (bilhões de kWh) 

 



1.4 Funções dos Sensores 

É comum as lojas terem um feixe de luz cruzando o espaço perto da porta e um 

foto sensor do outro lado desse espaço. Quando um cliente quebra o feixe, o foto 

sensor detecta a mudança na quantidade de luz e toca uma campainha. 

Muitos supermercados têm abridores de porta automáticos que utilizam uma 

forma muito simples de radar para detectar quando uma pessoa passa perto da 

porta. A caixa acima da porta envia uma quantidade de energia de rádio de micro-

ondas e aguarda que esta seja refletida de volta. Quando uma pessoa se move 

no campo da energia de micro-ondas, ela altera a quantidade de energia refletida 

ou o tempo que leva para a reflexão chegar, fazendo com que a caixa abra a 

porta. Como esses dispositivos utilizam radar, eles frequentemente colocam em 

funcionamento detectores; 

A mesma coisa pode ser feita com ondas de som ultrassônico, refletindo no alvo e 

esperando pelo eco. 

Todos eles são sensores ativos. Eles injetam energia (luz, micro-ondas ou som) no 

ambiente para detectar qualquer espécie de alteração. 

O "sensor de movimento" na maioria das lâmpadas automáticas (e sistemas de 

segurança) é um sistema passivo que detecta energia infravermelha. Esses 

sensores são conhecidos como detectores PIR (infravermelho passivo) ou 

sensores piroelétricos. Para fabricar um sensor que possa detectar uma pessoa, é 

necessário fazer com que o sensor seja sensível à temperatura do corpo humano. 

Pessoas, que têm a temperatura da pele ao redor de 34°C, irradiam energia 

infravermelha com comprimento de onda entre 9 e 10 micrômetros. Portanto, os 

sensores são normalmente sensíveis na faixa dos 8 a 12 micrômetros. 

Os dispositivos são simples componentes eletrônicos simples como um fotosensor. 

A luz infravermelha joga elétrons em um substrato e esses elétrons podem ser 

detectados e amplificados em um sinal. 

Você provavelmente deve ter notado que a luz é sensível ao movimento, mas não a 

uma pessoa que fica parada. Isso acontece porque o pacote eletrônico preso ao 

sensor fica aguardando uma mudança rápida na quantidade de energia 

infravermelha que está enxergando. Quando uma pessoa caminha perto do sensor, 

a quantidade de energia infravermelha no campo de visão muda rapidamente e é 



facilmente detectada. Você não quer que o sensor detecte alterações pequenas, 

como a calçada esfriando à noite. 

O sensor de movimento da lâmpada automática possui um amplo campo de visão 

devido à lente que cobre o sensor. A energia infravermelha é uma forma de luz, 

portanto você pode focalizá-la e flexioná-la com lentes de plástico. Mas não é como 

se existissem sensores com feixe 2-D. Existe um único sensor no interior buscando 

alterações na energia infravermelha. 

Os sensores não podem "vê-lo" quando você está do lado de fora da janela. Isso 

acontece porque o vidro não é muito transparente para a energia infravermelha. A 

propósito, esse é o fundamento da estufa. A luz passa através do vidro da estufa e 

aquece tudo o que está dentro dela. Faz sentido que um detector de movimento, 

sensível à energia infravermelha, não possa "ver" através das janelas de vidro. 

 

Justificativa 

Através dos experimentos de Joule e Ohm montamos este projeto com o intuito de 

mostrar como o chuveiro automático pode contribuir para a diminuição do consumo 

de água e de energia elétrica, e assim contribuir para a preservação do meio em que 

vivemos, conscientizando a população a economizar e cuidar do nosso planeta. 

Combatendo o desperdício de energia: 

1) Vertente humana  

Trata da capacitação dos cidadãos comuns e formação dos profissionais da área 

tecnológica, induzindo-os à mudança de hábitos e atitudes, habilitando-os a atuar 

como disseminadores da cultura do combate ao desperdício. 

 

2) Vertente tecnológica 

Trata de novas tecnologias (equipamentos e materiais), e suas aplicações na 

produção e manutenção. Tais inovações, apesar de desempenharem o mesmo 

papel nos processos, resultam num consumo menor de energia, sendo responsáveis 

pela redução dos custos de uma instalação, produzindo mudanças no processo 

produtivo e na arquitetura das edificações.  

 Além do mais, conteúdos da física podem ser trabalhados através de experimentos 

e não só por meio de aulas teóricas. Portanto nos baseamos nos estudos de Joule e 

Ohm para colocar em prática todo nosso entendimento neste projeto. 



Motivação: 

A ideia do chuveiro automático surgiu para tornar mais fácil e econômico o banho, 

tanto em termos de custo como em recursos (energia e água). Baseados nas 

experiências de Joule e Ohm nós pudemos mostrar como funciona a movimentação 

da energia elétrica e sua transformação em energia térmica. Reduzindo as despesas 

com energia elétrica aproveitando melhor seus eletrodomésticos. 

 

 

Objetivo: 

Diminuir o consumo de água e energia de modo que um banho de 15 minutos que 

gastaria 135 litros é reduzido para 5 litros, e assim consequentemente preservando 

o nosso planeta. 

 

Objetivo Geral:  

• Mostrar para a sociedade o funcionamento do chuveiro automático a favor da 

economia e da preservação do meio ambiente. 

 

Objetivos Específicos: 

• Explicar para o cidadão o funcionamento do chuveiro automático.  

• Especificar para a sociedade a importância do combate ao desperdício de 

energia elétrica. 

 

Materiais Utilizados: 

- 4 folhas de isopor 

- 1 chuveiro 

- 1 válvula automática de água 

- 1 sensor de movimento 

- 1 ralo 



- 2 caixas de isopor 

- 1 metro de cano PVC 

- 1 suporte para caixa de isopor 

 

Metodologia: 

 

ETAPA DESCRIÇÃO DO 

PROCEDIMENTO 

RESPONSÁVEL TEMPO 

ESTIPULADO 

1ª Pesquisa das 

experiências de 

Joule e Ohm 

Higor Lima  

Juliana Silva 

 

6 dias 

2ª Planejar outros 

recursos para 

serem usados na 

apresentação 

(cartazes) e 

elaborar ficha dos 

materiais 

necessários. 

Higor Lima 

Juliana Silva 

Renan Garcia 

 

5 dias 

3ª Providenciar os 

materiais listados 

Renan Garcia 5 dias 

4ª   Montagem do 

Chuveiro 

Automático 

Higor Lima 

Juliana Silva 

Renan Garcia 

1 semana 

5ª Elaboração do 

projeto escrito 

Higor Lima  

Juliana Silva                                                                                                      

Renan Garcia 

2 semana 

  

 

 

 



Resultados Esperados 

Espera-se que através da experiência do Chuveiro Automático baseado nas 

pesquisas de Joule e Ohm esse projeto possa trazer maior redução no consumo de 

água e energia, tendo em vista que o projeto pode ser adquirido de forma fácil e 

barato e ser instalado nos chuveiros de nossas casas. E ainda evitar o desperdício 

sem perder o conforto que a energia oferece. 

• O planeta necessita da união de todos; 

• Consciência ecológica; 

• O Combate ao Desperdício de Energia deve fazer parte dos nossos 

princípios. 

• Melhoria contínua – qualidade total; 

 

• Campanha educativa 

1. Criar mascote; 

2. Folder; 

3. Cartazes; 

4. Slogan; 

5. Site, etc. 
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Anexos: 

 

Estética a ser melhorada. 

http://u.jimdo.com/www36/o/s7226b29e809f8138/img/i53967f6fff7298a8/1344802539

/std/chuveiro-autom%C3%A1tico-sensor-2-ano.jpg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hábitos de consumo 

Dicas Úteis 

 

http://www.wikifisica.com/semin%C3%A1rios-dos-alunos/  

 

 

Mude seus hábitos de consumo de energia elétrica 

 

 

http://www.wikifisica.com/semin%C3%A1rios-dos-alunos/  

 

 


