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RESUMO 
 
 

Este projeto visa um melhor proveito dos ventiladores domésticos com a umidificação do ar, e a 
consequente diminuição do uso de ar condicionado. Este trabalho utiliza o método do sistema 
evaporativo direto, ou seja, a troca de calor entre o ar e uma névoa d’água. O calor do ar é 
transformado em energia para a evaporação da névoa, e, portanto, há uma queda na 
temperatura. A névoa é formada por um equipamento que contém um material piezoelétrico. 
Os materiais com propriedades piezoelétricas são cada vez mais usados em aplicações 
eletrônicos da robótica e da mecatrônica. Essas aplicações vão desde sensores e transdutores 
até ressonadores que determinam a freqüência de operação de instrumentos de medida, 
cronômetros e relógios e, principalmente, microprocessadores. As propriedades piezoelétricas 
dos materiais são devidas à natureza de sua estrutura cristalina. Estes materiais manifestam 
um campo elétrico interno, sob a ação de forças que o deformam, e o inverso também ocorre, 
quando o submetemos a um campo elétrico, ele se deforma. O equipamento que utiliza o 
material piezoelétrico, gera ondas ultra-sônicas, e assim, produz uma névoa que é direcionada 
ao fluxo do ventilador para o resfriamento da temperatura do ambiente. O uso desenfreado de 
energia elétrica é um dos principais fatores que aumentam o aquecimento global, já que a 
criação da energia elétrica, ainda é feita utilizando métodos que exaustam a natureza, como 
hidrelétricas. Há ainda mais fatores que motivaram esta pesquisa, como o fato de que o uso 
contínuo de ar condicionado pode acarretar em sérios problemas respiratórios. O objetivo é que 
o projeto se adapte a todos os ventiladores existentes no mercado, de maneira que este 
equipamento possa ser incluso como um acessório que terá dentre suas principais qualidades, 
a fácil interligação. As condições econômicas da maior parte da população não os permitem 
comprar aparelhos sofisticados e que tenham ainda, como o ar condicionado, um preço 
relativamente alto com a manutenção. Em vários lugares do mundo, o calor pode ser 
extenuante e afetar a saúde de muitas pessoas, que leva o governo a tomar medidas de 
correção, como o uso dos recursos públicos para o tratamento dessas pessoas. Portanto, é 
possível a criação de equipamentos que sejam alternativos aos já existentes, que além de 
aumentarem o aquecimento global, não conseguem atender a população mais carente. O 
objetivo dessa pesquisa, não é a criação de um equipamento superior ao ar condicionado ou 
outros existentes, mas sim, o fomento da ciência, que usando de novas tecnologias, possa 
servir um maior número de pessoas.  


