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1. RESUMO 

 

Este trabalho tem a finalidade de elaborar um sistema que seja capaz de 

medir o nível de água de uma caixa d’água residencial e disponibilizar esses dados 

para o usuário. 

A água potável é um recurso natural esgotável e o mais importante para a 

sobrevivência da vida. Ela está relacionada diretamente ou indiretamente a maioria 

das atividades, desde a higiene até a geração de energia. Estudos sobre o sistema 

hídrico mundial indicam que se não for diminuído a média do consumo global de 

água, em curto prazo ocorrerão problemas mais graves de escassez. Esses 

problemas já vem sendo vivenciados pelos brasileiros a anos, porém atualmente 

está se agravando. Em determinadas épocas do ano quando ocorrem estiagem, 

algumas cidades são obrigadas a racionar a água, processo que limita o consumo 

das residências somente a água armazenada na caixa. 

Pensando na economia desse recurso quando os moradores de uma 

residência tiverem que utilizar somente a água armazenada na caixa para suprirem 

as necessidades de alguns dias, faz-se necessário a elaboração de um sistema 

inteligente de monitoramento e informação do nível da caixa d’água de residências. 

O sistema será composto de um micro controlador que se comunicará com 

um computador via ethernet utilizando o protocolo de comunicação HTML. O 

software para a interface de usuário será desenvolvido em LabView. Um sensor 

ultrassônico fará a medição da altura do nível na caixa d’água. O arduino processará 

toda a informação e indicará para o usuário o quanto de água poderá ser utilizada, 

dando uma ideia de quais atividades domésticas podem ser realizadas. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo é um projeto de iniciação científica que está sendo 

desenvolvido na FACENS (Faculdade de engenharia de Sorocaba). O projeto é 

voltado para o Smart Campus, que visa construir um ambiente ecologicamente 

correto.  

A sociedade está dando um enfoque muito grande para a questão hídrica do 

Brasil. Esse ano, na época de estiagem das chuvas, o estado Sudeste passou por 

uma situação muito difícil relacionado ao abastecimento de água nas cidades. 
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Muitas residências passaram dias sem água, tendo que utilizar somente o recurso 

alocado na caixa d’água. Nesse cenário se fez necessário elaborar um projeto para 

monitorar o nível de água desses reservatórios residenciais para que os moradores 

possam ter um melhor controle dos gastos.  

O trabalho está divido em três etapas de desenvolvimento. A primeira etapa é 

a definição do hardware e software utilizados no projeto. A segunda será abordada a 

programação da interface de usuário e do micro controlador. E a terceira será a 

simulação e montagem do protótipo.  

Utilizou-se um software de programação para elaborar a interface de usuário, 

nesse caso optou-se pelo Labview, por ser um ambiente de programação gráfico e 

de fácil conectividade com outros equipamentos. Foi escolhido o Arduino para ser o 

controlador do sistema, ele é muito flexível em relação ao hardware e contém várias 

bibliotecas prontas.  

Esse sistema será composto de um sensor ultrassônico que fará a aquisição 

do nível de água e enviará esse sinal a uma placa micro controlada. Os dados serão 

enviados para a rede em tempo real. Um supervisório baseado em computador 

interpretará esses dados e indicará ao usuário o nível de água na caixa e a 

quantidade de água que ele poderá gastar em cada atividade, levando em 

consideração alguns fatores como o número de pessoas que moram na residência, 

a quantidade de dias que ele ficará sem água, a média do consumo de cada 

atividade e o volume do reservatório. A interface de usuário será desenvolvida na 

plataforma de programação LabView e toda a lógica do sistema será programada no 

Arduino. Os dados poderão ser transmitidos através da internet, pois no futuro 

podem ser desenvolvidos também para plataformas móveis como Android. Montou-

se um protótipo para simular uma caixa d’água residencial e realizou-se testes de 

conceito e funcionamento. 

A figura 2.1 ilustra como será a visão geral do projeto de uma forma 

simplificada. 
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Figura 2.1 – Layout sistema supervisório nível caixa d’água 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

A realização desta Iniciação Científica tem como principal objetivo 

desenvolver um projeto de baixo custo para o monitoramento do nível de um 

reservatório residencial e informar aos moradores dados importantes para o 

consumo consciente de água para as principais atividades diárias em períodos 

quando houver escassez. Isso auxiliará os moradores da residência no quanto de 

água eles poderão gastar sem que ela venha a faltar totalmente. O sistema pode ser 

adequado para cada tipo de residência calibrando-se as principais fontes de 

consumo de acordo com o que é gasto em cada atividade, assim o programa poderá 

calcular e mostrar ao usuário uma previsão de consumo mais preciso.  

 

4. METODOLOGIA 

 

A metodologia empregada foi a dedutiva, no qual os resultados obtidos foram 

alcançados através de testes práticos e lógicos.  

Em relação ao hardware utilizado, optou-se pelo Arduino Mega 2560 como 

controlador. Ele é uma plataforma de prototipagem eletrônica que dispõe de 

hardwares e bibliotecas prontas, no qual agilizam os processos de integração e 

testes. Ele é composto por um micro controlador Atmel que contém 54 pontos de 

entradas e saídas digitais, 16 pontos de entradas analógicas, bom espaço de 

memória e é compatível com a instalação de shields (placas de expansão) que 

incrementam as suas funcionalidades. Para realizar a comunicação ethernet foi 
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necessário adicionar a placa relacionada a essa função, que é o Ethernet Shield. 

Essa placa permite que o Arduino faça parte de uma rede ethernet e adquira todas 

as funcionalidades para se comunicar com outros dispositivos na mesma rede. Na 

figura 4.1 pode-se verificar o Arduino Mega acoplado com o shield de ethernet. 

 

Figura 4.1 - Arduino e Ethernet shield 

 

 

Para realizar a medição do nível de água do reservatório utilizou-se um 

sensor ultrassônico. Esse sensor é composto de um emissor de ondas ultrassônicas 

e um receptor. Ao receber um comando, o emissor emite uma onda que reflete na 

superfície da água e volta para o receptor do sensor. A saída digital do sensor é 

conectada em uma entrada digital do controlador. Avaliando o tempo que a onda 

demora para percorrer esse caminho é possível determinar a altura do líquido na 

caixa d’água. Dispondo das dimensões físicas do reservatório calcula-se o volume 

do líquido. A figura 4.2 ilustra o sensor utilizado. 

 

Figura 4.2 - Senso ultrassônico 

 

Para desenvolver a interface de usuário foi utilizado o software de 

programação Labview 2014. Ele foi escolhido por ter uma fácil conectividade com 

outros dispositivos e por atender as necessidades para a elaboração da parte 

gráfica. 

A lógica de consumo se baseou nos estudos realizados pela Sabesp, de 

acordo com esse órgão, o consumo médio moderado diário de um brasileiro é de 

110 litros de água. Considerando que seja utilizado na média, por pessoa que mora 
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na residência: um banho por dia, três descargas, lavar a louça da sua residência 

duas vezes ao dia e a roupa uma vez por semana, pode-se calcular a quantidade de 

atividades que os moradores podem realizar com o recurso disponível na caixa. O 

consumo de cada residência varia de acordo com os equipamentos e as pessoas 

que nela residem, por esse motivo o sistema possui uma função no qual pode-se 

aprender o volume de água que é gasto em cada atividade. Isso torna possível ter 

uma melhor projeção do consumo. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

O sistema deve ter a funcionalidade de se conectar via ethernet, fazer a 

leitura do nível do reservatório, disponibilizar os dados ao usuário, enviar e receber 

comandos. Após analisar o conceito do projeto e os requisitos necessários para o 

seu funcionamento, definiu-se o hardware e o software que serão empregados.  

Na figura 5.1 pode-se observar a arquitetura do projeto. 

Figura 5.1 - Esquema elétrico 

 

 

Tendo o hardware especificado e funcionamento corretamente, iniciou-se o 

processo de construção da interface de usuário no Labview. O programa contém 
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três abas de acesso. A primeira aba é onde o usuário configura o padrão da sua 

residência, ou seja, qual o tamanho e formato da caixa d’água, o número de 

moradores e a quantidade de dias que faltará água. O programa devolve ao usuário 

o volume do reservatório.  

A segunda aba é chamada de calibração. Nela são ajustados o offset do 

sensor ultrassônico e também gerados os comandos para calcular o volume de água 

que são gastos nas principais atividades do dia a dia. O ajuste é feito da seguinte 

maneira: pressiona-se o botão calibrar referente a atividade desejada e consome-se 

água somente para essa atividade, parando de consumir água para as outras 

atividades. Dessa forma o controlador armazenará o volume gasto.  

A terceira aba é utilizada para monitorar o nível de água na caixa e verificar a 

quantidade de vezes que podem ser executadas as tarefas que foram calibradas. 

Pode-se ver na figura 5.2 como ficou o layout da interface de usuário.  

 

Figura 5.2 - Interface de usuário 

 

 

 Para fazer a comunicação ethernet entre o controlador e o programa do 

usuário foi utilizado como base um exemplo disponível no help do Labview e do 

Arduino. Eles foram modificados para enviarem e receberem os dados necessários 

para essa aplicação.  
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A programação do Labview baseia-se basicamente na troca de informações 

com o Arduino. Nesse caso o Arduino é o servidor e o Labview o cliente. Toda vez 

que o usuário gera um comando, o Labview envia uma mensagem de dados para o 

Arduino e ele, por sua vez, devolve uma resposta ao supervisório. 

Na figura 5.3 pode-se observar a lógica básica do envio de um comando. Ao 

pressionar um botão, ocorre uma interrupção dentro do programa. O Labview monta 

a mensagem no padrão HTML e envia ao Arduino. Nesse caso foi enviado a letra E. 

 

Figura 5.3 - Lógica para enviar o comando “E”. 

 

 

 Após o envio, o Arduino recebe os dados em ASCII, trata e devolve uma 

resposta ao Labview. O código abaixo exemplifica a programação feita no Arduino 

para receber o caractere E, calcular o offset do sensor e devolver uma resposta. 

 

#include <SPI.h>             //Biblioteca de comunicação SPI 

#include <Ethernet.h>            //Biblioteca de comunicação ethernet 

 

byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };   //Define parâmetros de  

IPAddress ip(192,168,0,177);            // configuração da ethernet 

EthernetServer server(80); 

 

void setup() { 

 Ethernet.begin(mac, ip);    //Inicia comunicação ethernet  

 server.begin();               //Define Arduino como servidor 

} 
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void loop() { 

 EthernetClient client = server.available();      //Aguarda clients disponíveis 

    

  if (client) { 

    boolean currentLineIsBlank = true;     //Uma requisição HTTP termina com uma linha vazia 

            

     while (client.connected()) { 

       if (client.available()) { 

cDigito[iRecebido] = client.read();   //Recebe dado ASCII e grava no vetor cDigito 

 

if (cDigito[iRecebido] == '\n' && currentLineIsBlank) {  //Terminou de receber os dados 

 

if(cDigito[110] == 69) { //Se dado ASCII for igual a E 

                 fOffset = MedeNivel(); 

           } 

client.println("HTTP/1.1 200 OK");  //Monta cabeçalho HTML 

             client.println("Content-Type: text/html");       //e envia 

             client.println("Connection: close");    

            client.println(); 

            client.println("<!DOCTYPE HTML>"); 

            client.println("<html>"); 

 

if(cDigito[110] == 69)  {    //Envia resposta referente 

             client.print("Cod. E");    //ao commando E 

             client.println("Inicio"); 

             client.print("Offset: "); 

             client.println(fOffset); 

          } 

 

        if (cDigito[iRecebido] == '\n') { 

         currentLineIsBlank = true; 

        }  

 

        else if (cDigito[iRecebido] != '\r') { 

         currentLineIsBlank = false; 

        } 

    } 

} 

delay(1); 

            client.stop(); 

  } 

} 

 

Ao receber a resposta, dependendo da aba que o usuário estiver e do 

comando que for devolvido o Labview interpreta a mensagem e atualiza os dados 

dos campos correspondentes. Na figura 5.4 tem-se essa parte da lógica. 
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Figura 5.4 - Lógica para receber os dados do Arduino. 

 

 

 Para testar o conceito foi construído um protótipo para simular a caixa d’água. 

Ele é composto de dois reservatórios, o superior seria a caixa d’água e o inferior 

seria o consumo da residência, de tubulações que interligam os reservatórios e de 

registros para controlar o consumo. A figura 5.5 apresenta o protótipo. 

 

Figura 5.5 - Protótipo. 

 

 

6. RESULTADOS 

 

Para testar o sistema efetuou-se os testes de calibração. Para isso foi retirado 

uma porção de água conhecida do reservatório e verificado se o programa indica a 

quantidade correta. Os testes funcionaram corretamente e os dados das medições 

podem ser observados na tabela 6.1. Na coluna “Configuração” tem-se os dados do 

reservatório e na coluna “Testes de volume” pode-se observar o volume retirado, o 

volume que o programa indicou e o erro. 
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Tabela 6.1 – Dados da aba de configuração e testes de medição de volume. 

Configuração Testes de volume Erro 

Medida A (m) 0,13 Atividade Medido (litros) Programa (litros) (%) 

Medida B (m) 0,16 Chuveiro 0,30 0,27 10 

Medida C (m) 0,18 Máquina de lavar 0,50 0,40 20 

Número de pessoas 4 Descarga 0,20 0,17 15 

Quantidade de dias 2 Lavar louças 0,10 0,09 10 

Volume (litros) 3,8 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com a instalação desse sistema é possível saber a quantidade de líquido 

disponível em um reservatório e prever se o consumo necessário para esse 

montante será o suficiente. Esse sistema se aplica a outras finalizadas no qual se 

deseja efetuar esse tipo de monitoramento. 

O sensor utilizado nesse projeto não poderá ser aplicado diretamente em 

caixas d’água residenciais, pois o ambiente é muito agressivo e o sensor não tem 

nenhuma proteção física. Seria necessário utilizar algum sensor ultrassônico 

comercial que tivesse o grau de proteção adequado ou desenvolver uma proteção 

para o sensor ou então, utilizar uma tomada de pressão ligada ao reservatório com 

características no qual o sensor pudesse funcionar corretamente. Em relação aos 

testes realizados pode-se observar que o sensor apresentou uma boa precisão. 

Levando em consideração que o reservatório utilizado nos testes tem um volume de 

aproximadamente 4 litros e foi retirado pequenas amostras de volume, pode-se 

deduzir que para volumes grandes o sensor funcionará melhor devido ao fato da 

diferença de altura do líquido ser maior. 
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