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Anexo VI

RELATÓRIO FINAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS

1. Descrição da Ideia Inovadora Original e de sua Evolução (máximo 1.000 palavras)

O sistema  de  monitoramento  inteligente  para  chuveiro  residencial  utilizando IOT,  tem

como principal objetivo ser um produto inicialmente focado para o mercado residencial. Seu uso é

em chuveiros elétricos onde o dispositivo proposto realiza a coleta de sinais de energia elétrica e

fluxo de água, de forma a quantificar  os  gastos do usuário e  seus custos aproximados com

banho. O que torna o dispositivo inteligente é a sua conectividade com a internet, de forma que

os dados coletados pelo dispositivo sejam lidos online através de um aplicativo para smartphone.

Além disso, o dispositivo possui conectividade com bluetooth de forma que o usuário que está no

banho no momento seja identificado para que seu perfil único contenha informações apenas de

seu banho.

O funcionamento do sistema em questão é esquematizado conforme a Figura 1, uma

residência pode conter um ou mais dispositivos conectados ao chuveiro. Este dispositivo está

conectado  na  rede  interna  de  uma  residência,  esta  conectada  à  internet.  As  informações

trafegam para um banco de dados que pode ser acessado via aplicativo.

Figura 1 - Visão geral do sistema. Fonte: Elaboração própria.
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Durante  a execução do plano de aplicação, projetamos, implementamos e testamos a

placa  que  realiza  a  coleta  e  tratamento  das  informações  (energia  e  fluxo  de  água).

Implementamos o aplicativo para smartphone, o webservice, o banco de dados, restando apenas

 integrar o sistema (tivemos problemas para acesso à internet pelo aplicativo e recebimento das

informações advindas do banco de dados).  Além disso,  projetamos a carcaça do protótipo e

vimos uma estimativa de tamanho da mesma, que ficou por volta de 20x20x4 cm.

Inicialmente pensávamos que a identificação do usuário pudesse ser realizada através de

um login no aplicativo, porém isso faz com que o usuário precise interagir mais antes do seu

banho, o que pode ocorrer em esquecimentos de registro. Então resolvemos utilizar bluetooth

para resolver este problema e deixar o sistema mais independente, sendo que a identificação do

usuário  se dá  por  proximidade  do  seu  smartphone  com o  dispositivo.  Porém,  o  dispositivo

bluetooth que compramos para o projeto necessita pareamento, assim sugerindo a troca deste

pelo  bluetooth-low-energy,  que  já  identifica  qual  dispositivo  foi  utilizado  e  não  precis  de

pareamento, localizando o usuário por maior valor de RSSI (que é a força do sinal recebido no

módulo). 

Além disso, para o protótipo inicial foi pensado em utilizar o Arduino Mega, devido à sua

disponibilidade de portas analógicas e digitais, porém o Arduino DUE se mostrou melhor devido

ao fato de que já possui saída de 3.3V, o que acarretou na troca de componentes durante a

execução do projeto. Mesmo assim, a placa a qual desenvolvemos já possui um terminal que

converte a tensão de 12V das fontes para 3.3V em caso de deixarmos um Arduino inferior ao

DUE.

Comparando  o pitch  apresentado no dia  do desafio  com o que temos implementado,

vemos que conseguimos implementar boa parte do projeto (apesar de que não utilizamos todo o

capital reservado à isto devido à algumas economias ou não execução de certas atividades que

ao final não julgamos necessária). Além disso, o problema de integração da parte de software

com  hardware  necessitaria  de  mais  tempo  para  ser  corrigido  (ou  alguém  com  mais

conhecimentos nesta área conseguiria corrigir estes problemas ou nos guiar para uma possível

solução). Acreditamos que se pudéssemos patentear esta ideia e vendê-la para uma empresa do

ramo, este projeto teria maiores chances de vir à público e sair  das fases de prototipação. A
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equipe como um todo considera o projeto com seus objetivos alcançados (apenas por ter a placa

desenvolvida em pleno funcionamento, que foi a parte mais complexa), assim atingindo as metas

do desafio.

2. Relato das Atividades Desenvolvidas para a Execução do Plano de Aplicação

Para executar de forma eficiente o plano de aplicação, optamos no começo por separar entre os

integrantes as atividades que seriam desenvolvidas. Com isso, tentamos mensurar a complexidade

de cada meta de acordo com as demandas que teríamos.

          Durante as primeiras etapas do projeto, realizamos análises a partir de uma visão mais

ampla,  delimitando também possíveis  temas  a  serem estudados.  Foram realizadas  compras  de

cursos online e livros para garantir a capacitação em temas como Android Studio, utilizado para a

criação da aplicação mobile; Arduino, sendo esta  nossa plataforma gerenciadora  de sensores  e

comunicação (WiFi e Bluetooth); banco de dados; gerenciamento de projetos e empreendedorismo.

          A partir de um certo ponto, o desenvolvimento do projeto se deu de forma vertical por conta

da alta demanda proporcionada por ele, onde ambos os integrantes focaram em uma determinada

meta, alcançando resultados mais profundos do que com trabalhos individuais e separados. Com

esse trabalho em conjunto conseguimos desenvolver a placa principal do sistema, que capta, trata,

amplifica e envia para o Arduino o sinal gerado pelo toróide desenvolvido especialmente para o

projeto.  Além  disso,  a  placa  fica  responsável  por  integrar  os  sistemas  de  alimentação  e

comunicação  do  sistema  central.  Após  a  montagem  de  um  protótipo  e  realização  de  testes,

confeccionamos a versão final em um software design de placas de circuito impresso. 

          Na parte de software, antes de realizar qualquer tipo de desenvolvimento, foram feitos

levantamentos dos requisitos que o sistema compõe, bem como a criação de diagramas de casos de

uso e de atividades para a estação central e o aplicativo. Assim, tanto a modelagem e implantação

do banco de dados seguiram um modelo mais claro, bem como o webservice e o desenvolvimento

das  telas  da  aplicação  mobile  seguiu  de  forma  mais  fluída.  A  pendência  se  deu  apenas  na

integração dos sistemas através dos módulos BLE e WiFi, onde testados separadamente ofereceram
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resultados satisfatórios, porém quando utilizadas dentro do escopo do projeto não foi possível se

estabelecer comunicação entre os pontos.

          No que diz respeito à divulgação do trabalho podemos destacar apresentações realizadas no

próprio campus para outras turmas das fases iniciais do curso de engenharia de telecomunicações,

em especial para as turmas das primeiras fases. Foram mostradas as trajetórias dos integrantes no

curso,  bem como  as  participações  em projetos  de  pesquisa,  intercâmbios  e  demais  atividades

acadêmicas. Demos ênfase às oportunidades que o próprio IFSC dispõem aos alunos, de modo que

todos possam ter a possibilidade de criar e amadurecer ideias muitas vezes desacreditadas.

Foram desenvolvidas camisetas com a estampa do logo JIT a fim de promover a identidade do

projeto, além da compra de blocos de papel e cadernos com o mesmo logo. 

       Com  a  modelagem  do  equipamento  que  é  acoplado  ao  chuveiro  elétrico  residencial,

conseguimos criar protótipos a partir de caixas e folhas de papelão. Isso nos deu uma boa noção de

isolamento da parte  elétrica (conexões dos  fios do chuveiro,  fontes, placas e sensores), com a

hidráulica, nos fazendo pensar na melhor forma de agrupar os itens dentro do invólucro.

3. Execução das Metas*

Nº Meta Situação** Observação***

M1 Definição do espaço físico e
aquisição de materiais

Finalizado Utilizamos a mesma sala
disponibilizada desde o início do

projeto e não necessitamos de mais
compras para a realização do

projeto.

M2 Planejamento da equipe Finalizado Conseguimos especificar e
desenvolver o projeto de acordo

com o que prevíamos.

M3 Escolha de softwares e
website

Finalizado O website foi criado na plataforma
wordpress, o aplicativo mobile foi
desenvolvido no Android Studio e

o design da placa final foi realizado
no Proteus.

M4 Capacitação Finalizado Foram comprados diversos livros
que cobrem assuntos como a

plataforma Arduino, marketing,
empreendedorismo e cursos
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específicos para uso das
ferramentas escolhidas.

M5 Desenvolvimento de
hardware

Finalizado Todos os componentes do hardware
do projeto foram devidamente

projetados e testados.

M6 Desenvolvimento de software Não finalizado Apesar do desenvolvimento do
webservice, banco de dados e

aplicação mobile, esta última e os
módulos de comunicação WiFi e

Bluetooth não puderam ser
implementados da forma como

queríamos.

M7 Modelagem da caixa Finalizado A modelagem foi feita com os
materiais comprados e auxílio de

uma ferramenta 3D.

M8 Aprimoramento Finalizado Houveram algumas alterações na
placa desenvolvida no software
Proteus, recorrente de erros do
projeto. Também alteramos o

protótipo: disposição dos itens
dentro da caixa e como a parte

hidráulica deverá ser embutida para
que se economize espaço e

materiais.

M9 Finalização do Protótipo Finalizado De acordo com o que tínhamos
previsto, o projeto pode ser

considerado concluído.

M10 Divulgação final Normal Como o projeto se estendeu até o
final do mês de outubro, não

conseguimos apresentar na mostra
científica do campus. Esperamos

futuras oportunidades para
divulgação do trabalho realizado
bem como estamos disponíveis

para a TV IFSC.
* Metas estabelecidas conforme Plano de Aplicação Original

** Indicar se a meta foi alcançada totalmente, alcançada parcialmente ou não alcançada

*** Explicar o motivo no caso de alcançada parcialmente ou não alcançada.

Obs.: Ajuste o número de linhas de tabela de acordo com o número de metas.
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4. Infraestrutura Utilizada (Informe o local de execução das atividades e a infraestrutura utilizada para a

execução do plano de aplicação)

Durante todo o projeto foi utilizada a sala  do hotel tecnológico disponibilizada pela instituição.

Nesta  sala  nós  colocamos  todos  os  equipamentos  comprados,  realizamos  todas  as  reuniões  e

desenvolvimentos do protótipo. A sala conta com segurança para os equipamentos de alto valor,

acesso a internet, diversas tomadas para usar os equipamentos, acesso até horários à noite e finais

de semana, armários para guardar os materiais, mesas e ar condicionado. 

5. Relacione os  Principais Fatores  Negativos  e  Positivos  que  Interferiram na

Execução do Plano de Aplicação

Podemos considerar como fator positivo toda a infraestrutura disponibilizada pelo IFSC campus

São  José.  Todos equipamentos  que  precisamos  para realizar  o  desenvolvimento  e testes foram

conseguidos pelo professor orientador. Além disso, o bom planejamento realizado no começo do

projeto nos auxiliou durante o desenvolvimento. A ideia de verticalizar as atividades, apesar de não

trazer tanto dinamismo, fez com que conseguíssemos evoluir com mais facilidade em cada uma das

metas estabelecidas.

Como pontos negativos vale salientar a saída dos integrantes para seus respectivos estágios. Com

isso o projeto não fluiu da maneira mais ideal. O conhecimento não profundo sobre os materiais

que poderíamos ter comprado com o prêmio nos fez perder tempo se considerarmos o caso do

Arduino por exemplo. Agora mais amadurecidos, vemos que poderíamos ter optado por placas que

já  possuem as  tecnologias  de  comunicação  utilizadas.  Com isso,  tanto  a  placa  final  quanto  a

própria integração da parte de hardware e software teriam sido realizadas de forma mais suave.

Além disso, a rede ruidosa impactou negativamente nos testes do protótipo, pois algumas centenas

de mili Volts na saída poderiam ser considerados cerca de 400W de potência do dispositivo lido na

entrada (mesmo que desligado).

6. Resultados Alcançados e Estágio de Desenvolvimento

Como analisado no item 3, a maioria das metas do projeto foi cumprida. As partes individuais que

compõem o sistema podem ser consideradas concluídas. Ótimos resultados foram alcançados com

a placa desenvolvida especialmente para o projeto, assim como o aplicativo e webservice. O que

realmente faltou foi  a integração desses sistemas, como a comunicação via WiFi para enviar os
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dados  coletados  pelos  sensores;  o  pareamento  entre  o  usuário  e  dispositivo  Bluetooth  para

reconhecer quem é o responsável pelos banhos e a comunicação do aplicativo desenvolvido com o

servidor para que se possa verificar os dados coletados.

7. Relate as Parcerias Estabelecidas e Perspectivas de Concretização do Negócio

Os principais parceiros do projeto foram o IFSC, pela contemplação do prêmio, fornecimento do

espaço  físico  para executarmos  o  plano de  aplicação  e  dos  materiais  utilizados  (geradores  de

função, fontes, osciloscópio).

          Além do IFSC, o professor Pedro Armando da Silva Junior  (que dá a  disciplina de

Eletricidade e Instrumentação e Eletrônica I) nos auxiliou com os cálculos do toróide, testes da

placa e empréstimo de materiais. Além disso, ele nos auxiliou para a fabricação do toróide ao nos

apresentar o laboratório de física da UFSC (outro parceiro). Lá no laboratório pudemos projetar os

toróides utilizados através de uma bobinadeira.

          Em relação à  perspectivas  de  concretização  do  negócio,  acreditamos  no  potencial

mercadológico do produto desenvolvido. O EcoShower é capaz de realizar a leitura do consumo de

água  e  energia  elétrica  de  qualquer  dispositivo  que  seja  conectado  em  sua  entrada.  Temos

convicção que não conseguimos chegar em um nível de desenvolvimento profissional, mas mesmo

assim  os  resultados  obtidos  são  satisfatórios.  Além disso,  se  esta  ideia  for  abraçada  por  uma

empresa que já possui o processo de manufatura bem consolidado, acreditamos que é garantido o

sucesso do mesmo.

          Gostaríamos de ter continuado com o projeto mais a fundo, porém no momento temos que

focar em acabar o curso. Além disso, com a mentoria correta para melhorar a parte de design e

redução do circuito, ficaríamos felizes em ver este produto chegar nas prateleiras de lojas. O que

acreditamos  que deva  ser  feito  no  momento  antes  de  poder  repassar  o  projeto  ou  até mesmo

mostrar  ao  público  externo  é  uma  patente  do  circuito  e  protótipo  (modelo  de  utilidade  ou

industrial). 

          Este projeto foi um desafio. A partir do momento em que uma pesquisa/experimento deve ser

colocada em prática para verificar sua viabilidade (o que conseguimos provar que é possível) e uso

pelo público externo.
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9. Fotos e Gráficos (Insira aqui fotos do laboratório, dos equipamentos adquiridos, do protótipo, da equipe

trabalhando, gráficos científicos com os resultados etc, com a devida descrição)

(a) Laboratório (foto 1: início da montagem do circuito; foto 2: testes finais da placa).
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(b) Equipamentos adquiridos
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