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RESUMO 

 

Tendo em mente os problemas hídricos enfrentados mundialmente, muitas 

tecnologias estão sendo desenvolvidas com intuito de melhorar e incentivar a 

economia e reaproveitamento da água. Esse sistema tem por objetivo analisar 

águas reaproveitadas de fontes alternativas, como poços artesianos e cisternas, 

sendo capaz de verificar o pH da água, juntamente com a turbidez, ou seja, o quão a 

água está com partículas suspensas. Assim consegue-se verificar também a 

quantidade, em litros, sem a necessidade de contato físico ou visual entre a água e 

o usuário. A interface, via comunicação Bluetooth, com o usuário é realizada  

através de um aplicativo mobile capaz de mostrar os dados de maneira simples e 

também ligar e desligar o sistema de captação da água. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A importância da água para a existência da vida é de senso comum, não 

importa o que se faz, onde se vive, todos dependem dela para sobreviver. O 

armazenamento da água até hoje é um grande problema em vários locais no mundo, 

no Brasil mesmo visualiza-se a dificuldade do Nordeste por anos em armazenar e 

tratar sua água para consumo. O Sudeste, mesmo sendo a região mais rica do país, 

também passa por situação semelhante, nas devidas proporções. 

Além do consumo humano direto, a água está intimamente ligada a vários 

aspectos da civilização humana, como desenvolvimento agrícola e industrial. 

“Segundo estatísticas somente 3% da água do planeta é doce, e desses 3%, 

apenas 2% está acessível para consumo, o resto se encontra em câmaras 

subterrâneas. Ainda que mais de um bilhão de pessoas não tem acesso à água 

potável, sendo que 40% da população mundial não tem acesso a saneamento 

básico e 6 mil crianças morrem diariamente devido doenças ligadas a má qualidade 

da água.” [1] 

Diante das necessidades apresentadas, este trabalho visa a construção de 

um módulo que analisa águas provindas de lençóis freáticos ou, até mesmo, 

cisternas que armazenam águas da chuva.  

O nível da água é monitorado pelo módulo, ou seja, a quantidade da mesma 

dentro de um poço ou cisterna. Em caso de muitos sedimentos no fundo e, com isso, 



podendo vir a prejudicar a turbidez, utilizou-se um sensor que analisa a mesma, toda 

vez que a bomba de retirada d’água for acionada. Para melhorar o aproveitamento e 

utilidade, o pH também é monitorado e, com isso, informa-se ao usuário as 

respectivas informações ao seu dispositivo móvel. 

O sistema foi desenvolvido objetivando uma maneira simples de operação e 

com interface intuitiva para qualquer usuário, dessa forma o usuário pode 

administrar e ter conhecimento sobre a real situação de sua água.  

Todo este procedimento favorecerá a população com uma água de melhor 

qualidade para ser consumida por um sistema subsequente, por exemplo a utilidade 

doméstica (lavar roupas, descarga, pias e limpezas em geral) e jardinagem 

(irrigação de hortas e jardins). Além de uma forma de racionamento da água de 

fornecimento público, o projeto possui uma sustentabilidade com o aproveitamento 

alternativo de águas advindas da chuva e de lençóis freáticos. 

 

OBJETIVOS 

 

Devido a atual situação encontrada mundialmente com a escassez da água, 

muitas alternativas para armazenamento e economia foram desenvolvidas. Uma 

delas é o aproveitamento de águas providas de lençóis freáticos, cujo nosso objetivo 

é monitorar as características básicas como volume, pH e turbidez, a fim de informar 

o usuário antes do consumo. 

 

METODOLOGIA 

 

Para medição do volume contido em um poço ou cisterna, definiu-se um 

método que sem contato físico com a água, e com a melhor relação “custo x 

precisão”. Para isso utilizou-se a tecnologia de ultrassom, o qual um sinal 

ultrassônico é emitido e ecoado pela superfície da água e em seguida, através do 

cálculo da velocidade do som, pode-se obter a distancia. O sensor ultrassônico 

escolhido para o protótipo, apresentado na Figura 1, tem alcance máximo de 4 

metros, e é um módulo  adequado para microcontroladores. 

 

 

 



 

 

 

 

 

O pHmetro utilizado também é um módulo apropriado para 

microcontroladores. Esse módulo, apresentado na Figura 2, consiste na combinação 

de um eletrodo de membrana de vidro com baixa impedância. As medições de pH 

podem ser variadas, com rápida resposta e ótima estabilidade de temperatura. 

Para valores de pH entre 0 a 14, o sinal de saída do eletrodo é linear. A 

referência do sistema é composta por cloreto de prata. 

Esse medidor de pH possui uma ótima repetibilidade e durabilidade na 

aplicação do projeto devido os dados serem obtidos em medições com fluxo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O turbidímetro foi desenvolvido baseando-se em modelos e métodos 

utilizados no mercado. Nele foi adicionado diodos emissores de luz infravermelha e 

foto-transistor para luz infravermelha. 

Escolheu-se esse método devido sua simplicidade e fácil montagem, o 

emissor e receptor em 180°, podendo ser instalado em PVC. A Figura 3 apresenta 

esse método. 

Figura 1: Sensor ultrassonico HC-SR04 

Figura 2: foto tirada pelo autor do pHmetro 



 

  
 

 

 

 

 

O turbidímetro funciona de acordo com a passagem de partículas (areia, 

pedra, substâncias químicas grandes, dentre outras) entre o sensor (emissor e 

receptor), produzindo uma falha na luz que chega no receptor infravermelho, 

chaveando o circuito e modificando o sinal analógico que entra em uma das 

entradas analógicas do Arduino. A Figura 4 apresenta o esquemático do circuito 

utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o intuito de expandir cada vez mais o nome Android no mercado da 

tecnologia, a empresa Google disponibiliza em todo mundo uma plataforma de 

criação e desenvolvimento de aplicativos, chamada Inventor MIT App, apresentado 

na Figura 5. 

Essa plataforma basea-se em blocos totalmente funcionais e por possuir 

módulos funcionais, agiliza o desenvolvimento em relação aos modos tradicionais de 

programação (demais linguagens). Com apenas uma conta no servidor da Google, o 

usuário pode ter acesso ao App Inventor, que é um serviço Web, ou seja, todo 

projeto de desenvolvimento é realizado online. [5] 

Figura 3: modelo de emissor 180° do receptor. [4] 

Figura 4: Circuito utilizado para medir turbidez 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Primeiramente montamos a estrutura com dois tanques, sendo um simulando 

o poço ou cisterna, e outro simulando uma caixa d’água, onde será armazenada 

temporariamente a água retirada do “poço”, como mostra a figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O sistema possui uma bomba de aquário no fundo do recipiente de acrílico 

simulando uma bomba “sapo”. Para a parte de tubulação, no fundo do recipiente 

preto, temos uma válvula de retenção a qual prevenirá que a água retorne, sendo 

Figura 6: Recipiente de acrílico simulando poço e recipiente de cor preta simulando caixa d'água 

Figura 5: Exemplo da programação utilizada 



assim, armazenando a mesma. Depois de feitas as simulações, podemos facilmente 

retornar a água do recipiente preto abrindo uma simples registro de esfera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A montagem dos sensores foi feita de acordo com a figura abaixo, onde o 

sonar é instalado na tampa do recipiente de acrílico, de modo que fica posicionado 

emitindo o sinal para a água. O pHmetro foi colocado nesse dispositivo desenvolvido 

por nós onde, com alguns adaptadores de PVC e vedativos, fica posicionado no 

fluxo de água vindo da bomba. O sensor de turbidez também é posicionado no 

dispositivo de modo a ficar perpendicular ao fluxo de água. Utilizamos adaptadores 

de PVC e borracha para vedar os LEDs e receptores infravermelhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A calibração do sensor foi feita por amostragens enviadas para o computador, 

onde plotou-se os gráficos e calculada a equação de tendência. 

O sonar foi calibrado de modo que foi se enchendo o tanque de acrílico de 2 

em 2 litros e anotando dados obtidos. Feito isso, pode-se perceber que todos os 

Figura 7: À esquerda da figura pode-se ver o registro de esfera para retorno, e à direta a 
válvula de retenção 

Figura 8: A figura à esquerda mostra a montagem do sonar na tampa e a figura à 
direita, a montagem do pHmetro e turbidímetro. 



pontos ficaram dentro da reta de tendência, ou seja, o sensor apresentou uma 

precisão. 

Já o sensor de pH, calibrou-se com uma solução tampão de pH 7, segundo o 

fabricante, o circuito apresenta um erro pequeno de 0.1, e o meio em que o pH 

trabalhará será somente em torno de pH 7. 

Para o sensor de turbidez, foi preciso utilizar o turbidímetro da instituição, 

para determinar os valores de turbidez das amostras adotadas no projeto. Com isso 

obtivemos alguns pontos fora da curva e outros dentro, então foi calculada uma reta 

de tendência aproximada de NTU em relação à voltagem lida na entrada analógica 

do arduino. Os gráficos com as equações e os valores lidos podem ser vistos 

abaixo. 

 

	  
Figura 10: Calibração do sensor de pH 

Figura 9: Calibração do sonar, sendo em azul os pontos lidos pelo Arduino e a reta de tendência. 



	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

 

Após todos os ajustes de parâmetros e testes dos sistemas hidráulicos e 

eletrônicos, realizou-se uma simulação com todos os sensores ao mesmo tempo, 

realizando diversos valores de volume, pH e turbidez alterados. Com isso pode-se 

observar o resultado na Figura 12. A alteração do sensor de pH foi simulada 

manualmente, ou seja, misturou-se HCl na água com concentração de 1mol/L e 

corrigindo posteriormente com NaOH também a 1mol/L. Já a turbidez, simulou-se 

com adição de água com terra para que identificasse as partículas e apresentasse a 

alteração.  

Figura 12: gráfico com os três sensores lidos em função do tempo de esvaziar o recipiente de acrílico. 

Figura 11: Calibração do turbidímetro, sendo em azul os pontos lidos e a reta de 
tendência. 



A Figura 13 apresenta a interface principal do aplicativo desenvolvido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho atendeu aos objetivos de maneira satisfatória, pois 

conseguiu-se medir as principais variáveis envolvidas no processo de reuso de água 

através da utilização de três sensores ao mesmo tempo. O monitorando para que 

água não baixe mais que o nível da bomba também foi um fator necessário para 

evitar a queima da mesma. O monitoramento da turbidez é realizado para que, 

dependendo do uso, o aplicativo intercepte o fluxo de água. Acredita-se na 

possibilidade da adequação do trabalho apresentado em um produto final para o 

consumidor, trazendo benefícios ambientais para a sociedade. 
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