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1. RESUMO 

 

Quase todas as formas de vida conhecidas estão associadas de alguma forma 

à água. Por essa razão, há uma grande preocupação em relação à limitação da água, 

tendo em vista que a água doce constitui apenas 2,5% do volume total desse recurso. 

O projeto visa realizar um estudo a respeito do processo de reaproveitamento 

de água utilizada em lavadoras de roupas, tendo os níveis de turbidez como parâmetro 

para o reaproveitamento. O projeto de automação do reuso da água em lavadora 

poderá ser acoplado em qualquer máquina de lavar, independentemente do modelo e 

fabricante, já que a lógica e processo são totalmente independentes dos mecanismos 

de funcionamento da lavadora. Para automação do processo foi utilizado o 

microcontrolador ATMega 328, embarcado na plataforma Arduino Uno. O 

microcontrolador recebe como entrada dois sensores de nível que foram construídos 

e são responsáveis por evitar transbordamento ou danos por operação em vazio. Um 

sensor de fluxo foi construído com o intuito de identificar a saída de água do sistema 

para que fosse feita a análise da possibilidade de armazenamento. Um sensor de 

turbidez foi construído para exame do aspecto da água dispensada. Duas válvulas 

controladas pelo microcontrolador foram utilizadas para direcionar a água para 

armazenamento ou descarte. Um circuito de interface de potência foi projetado para 

permitir o acionamento das válvulas pelo microcontrolador. Para a simulação do 

processo foi construído um protótipo constituído de um tanque de armazenamento 

cúbico, interligado às respectivas tubulações de entrada e saída bem como o circuito 

lógico de controle. Após a realização dos testes com o protótipo pode-se verificar que 

o parâmetro de qualidade da água adotado foi atendido com a aplicação do sensor de 

turbidez. Durante o controle de nível não houve transbordamento ou insuficiência de 

água, o que demonstra um grau de confiabilidade do sistema. O circuito eletrônico de 

controle desenvolvido, tanto para a verificação dos sinais oriundos dos dispositivos de 

entrada como para o acionamento da interface de saída mostrou-se eficiente. O 

circuito de interface de potência projetado foi suficiente para realizar os acionamentos 

previstos. Com todos os testes realizados e os resultados considerados satisfatórios 

pode-se concluir a viabilidade de implementação do sistema de armazenamento de 

água da máquina de lavar roupa. 

 

 



2. INTRODUÇÃO 

 

Cerca de 70% da superfície do planeta Terra é formado por água, o que 

corresponde a 1,386 bilhões de Km³. Aproximadamente 70% do peso do corpo 

humano é composto por esta substância. A dependência deste elemento não é 

exclusividade da espécie humana, pelo contrário, quase todas as formas de vida 

conhecidas estão associadas de alguma forma à água. Mesmo fora da atmosfera 

terrestre, investigações sobre possíveis organismos vivos levam em consideração 

vestígios de água em qualquer estado. Isso ocorre porque, muito embora não se tenha 

conhecimento sobre as características prováveis de organismos externos ao ambiente 

da Terra, dificilmente é possível dissociar o conceito de vida da substância água 

(STEFANELLI, 2015). 

Entretanto, há uma grande preocupação em relação à limitação da água, tendo 

em vista que a água doce constitui apenas 2,5% do volume total desse recurso. Ainda, 

98% do volume de água doce está oculto sob a terra em lençóis freáticos (BRASIL 

DAS ÁGUAS, 2015). 

O consumo direto de recursos hídricos pelo ser humano é facilmente visível, no 

entanto, estão presentes no ambiente socioeconômico comum de muitas outras 

maneiras. Na agricultura é fundamental, já que as plantas podem ser compostas por 

até 90% de água. Na indústria, em muitos casos, o volume de água utilizado na 

produção, excede o volume do bem produzido. “Em todo mundo, em média, 10% da 

utilização da água vai para o abastecimento público, 23% para a indústria e 67% para 

a agricultura” (BRASIL DAS ÁGUAS, 2015). 

Há muito tempo se conhece o papel fundamental da água na manutenção da 

vida na Terra. No entanto, com o agravamento da crise hídrica em 2014 e 2015, essa 

consciência tomou dimensões maiores. 

O ano de 2014 foi marcado pelo verão mais quente e seco dos últimos 70 anos. 

O nível do Sistema Cantareira, responsável pelo abastecimento de água de grande 

parte da população do estado de São Paulo, atingiu menos de 10% de sua capacidade 

total, correndo risco de secar totalmente. (BARIFOUSE, 2014) 

Soluções como a redistribuição do consumo de água em relação aos sistemas 

hídricos e início de obras para construção de novos sistemas, foram paliativos na 

tentativa de evitar o agravamento da crise. Entretanto, a medida considerada mais 

eficaz foi o investimento em campanhas quanto ao uso consciente da água. As 



condições climáticas devem ser levadas em conta, mas a crise hídrica possivelmente 

poderia ter sido evitada ou amortecida com o planejamento da distribuição hídrica e o 

aproveitamento sustentável da água (SABESP, 2015). 

Cresceu, portanto, consideravelmente a demanda por ideias, projetos e 

soluções que tem como objetivo a economia e uso consciente da água. 

 

3. OBJETIVO 

 

 O projeto tem como finalidade realizar um estudo a respeito do processo de 

reaproveitamento de água utilizada em lavadoras de roupas. Os aspectos do estudo 

envolvem a captação e armazenamento em função da avaliação da qualidade da água 

a ser reutilizada tendo como parâmetro sua turbidez. 

 

4. METODOLOGIA 

 

 O projeto de automação do reuso da água em lavadora poderá ser acoplado 

em qualquer máquina de lavar, independentemente do modelo e fabricante, já que a 

lógica e processo são totalmente independentes dos mecanismos de funcionamento 

da lavadora. Uma cisterna adicionada externamente à máquina terá a função de 

armazenar a água dispensada durante a lavagem das roupas, esse recurso poderá 

ser reaproveitado futuramente em outras aplicações como descarga em vasos 

sanitários e limpeza do piso. 

A água armazenada não poderá ser considerada potável, pois escoa 

diretamente da máquina sem nenhum tratamento prévio, porém será utilizado um LDR 

(resistor dependente de luz) que funciona baseado na difusão da luz como um sensor 

de turbidez, para analisar a qualidade da água baseado em sua turbidez, avaliando 

se a água utilizada pela máquina pode ser armazenada para reutilização ou deve ser 

descartada.  

Para o controle do nível da água na cisterna, dois sensores de nível baseados 

na propriedade de condutibilidade elétrica da água foram produzidos com dois fios de 

cobre. Um sensor de fluxo baseado também na propriedade de condutibilidade elétrica 

da água foi construído utilizando dois fios de cobre. Um microcontrolador 

ATmega328P embarcado na plataforma Arduino Uno será utilizado a fim de realizar a 

leitura e processamento dos sinais provenientes dos sensores de nível, fluxo e 



turbidez utilizados como variáveis de controle além de todo o gerenciamento e 

controle das válvulas. 

 

4.1. Funcionamento do processo de lavagem com a automação. 

 

O circuito de automação do reaproveitamento de água é responsável por 

avaliar a qualidade da água a ser dispensada pela máquina de lavar roupas e julgar, 

de acordo com os parâmetros estabelecidos, se a mesma deve ser armazenada ou 

descartada.  

No início do processo de lavagem, a válvula que permite o acesso da máquina 

ao esgoto está aberta e a válvula que dá acesso ao tanque de armazenamento está 

fechada. Quando a lavadora escoa a água utilizada durante o ciclo, um sensor de 

fluxo é ativado. Neste momento o sensor de turbidez envia ao microcontrolador os 

dados da turbidez da água escoada para que seja tomada a decisão quanto ao 

armazenamento ou descarte da água. Caso a turbidez seja adequada, são avaliados 

os sinais recebidos pelos sensores de nível do tanque de armazenamento. Caso o 

tanque já esteja cheio, a válvula que dá acesso ao escoamento para o esgoto é aberta 

e a válvula que dá acesso ao escoamento para o tanque é fechada, dessa forma a 

água é descartada. 

Caso o nível do tanque não esteja alto, a válvula que dá acesso ao escoamento 

para o tanque de armazenamento é aberta e a válvula que dá acesso ao escoamento 

para o esgoto é fechada, assim a água utilizada no processo é armazenada. Se a 

turbidez da água analisada não seja adequada, a válvula que dá acesso ao 

escoamento para o esgoto é aberta e a válvula que dá acesso ao escoamento para o 

tanque é fechada, dessa forma a água é descartada. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

O microcontrolador selecionado para a automação do processo foi o ATMega 

328, que está embarcado na plataforma Arduino Uno e possui 13 portas entrada e 

saída digital, dentre as quais 6 podem ser configuradas como saídas PWM e 6 portas 

analógicas, para realizar a leitura de sinais não discretos. 

 No projeto são utilizadas sete portas configuradas como saída para o 

acionamento das válvulas de controle de água; do laser que compõe o sensor de 



turbidez; LED indicativo de falha do sistema; e configuradas como entrada para 

receber os sinais oriundos dos sensores de nível e de fluxo. Além disso, a porta 

analógica A0 é utilizada para leitura do sinal colhido do sensor de turbidez. 

 

Tabela 1 - Tabela de utilização de pinos do Arduino. 

Tabela de pinagem 

Saída 

Digital 

2 Válvula 

3 Válvula 

4 Laser 

5 LED 

Entrada 

8 Sensor de nível 1 

9 Sensor de nível 2 

10 Sensor de fluxo 

Analógica A0 Sensor de turbidez 

 

Dois sensores de nível foram utilizados no projeto: um indicador de nível alto e 

outro indicador de nível baixo de água. O primeiro é posicionado a poucos centímetros 

do topo do tanque de armazenamento e o segundo próximo a base, conforme pode 

ser visualizado na figura 1.  

 

 

Figura 1 – Protótipo da máquina de lavar. 

 

Dessa forma, conforme a água sobe dentro do tanque, o microcontrolador 

recebe o sinal proveniente do sensor de nível baixo e, posteriormente do sensor de 

nível alto. O oposto ocorre com a diminuição de nível no tanque. Assim, é possível 

saber quando deve ser interrompida a admissão de água para o tanque, a fim de evitar 

transbordamento ou quando o nível está muito baixo. 

Quando a água atinge a altura onde estão posicionados os terminais dos 

sensores de nível, ocorre o contato elétrico entre eles através da própria água. Dessa 

maneira, o microcontrolador reconhece um sinal de nível lógico baixo em sua 

correspondente entrada digital. Sem presença de água, não ocorre o contato elétrico 



e o microcontrolador permanece com nível lógico alto, interpretando que não foi 

atingido o nível determinado.  

Os terminais do sensor de fluxo são posicionados no interior da tubulação que 

dá acesso ao tanque, conforme figura 1. Quando há presença de água no interior da 

tubulação ocorre o contato elétrico entre os dois terminais do sensor de fluxo por meio 

da própria água. Dessa maneira, a entrada digital correspondente do microcontrolador 

recebe o nível lógico baixo, interpretando-se que existe água no local. Sem presença 

de água, não ocorre o contato elétrico, de forma que a entrada digital do 

microcontrolador permanece com nível lógico alto e interpreta-se que não existe água 

naquele local.  

O sensor de turbidez é baseado na difusão da luz e inclui um emissor (diodo 

laser) e um receptor (LDR), na figura 2 é demonstrado o circuito utilizado para detectar 

a recepção do sinal. O LDR, como o nome sugere, sofre alteração em sua resistência 

conforme a incidência da luz. O diodo laser opera como emissor de luz e é posicionado 

do lado de fora de um trecho transparente da tubulação de saída do tanque, conforme 

figura 1. O LDR, posicionado do lado oposto, é conectado a uma porta de entrada do 

microcontrolador com um resistor fixo para evitar o curto circuito, formando um divisor 

de tensão. Quando submetido à luz, a resistência do LDR diminui e por consequência, 

a tensão em seu terminal também. Quando não incide luz sobre o LDR ocorre o 

oposto. Uma tensão é aplicada ao circuito divisor de tensão. Quando a água que 

trafega no cano tem turbidez aceitável, o laser consegue atravessá-la de maneira 

satisfatória e o sinal de luz é recebido pelo LDR conectado ao microcontrolador. Esse 

sinal indica que a água pode ser armazenada. Quando há muitas partículas na água, 

de forma que a turbidez está fora dos padrões, não incide luz suficiente no receptor, 

assim o microcontrolador reconhece a água como inadequada e então é descartada. 

 

Figura 2 - Sensor de turbidez. 



Dessa maneira, assim que o sensor de fluxo identifica a entrada de água no 

sistema, o sensor de turbidez avalia se a água deve ser descartada ou armazenada. 

Para não exceder os limites de corrente proporcionados pelo microcontrolador durante 

o acionamento das válvulas foi elaborado um circuito de interface de potência entre o 

microcontrolador e a região de altas correntes. O circuito de potência pode ser 

visualizado na figura 3. 

 

 

Figura 3 - Circuito de interface de potência. 

 

Para demonstração dos processos e da rotina lógica envolvida foi desenvolvido 

um protótipo mostrado na figura 1. É constituído de um tanque de armazenamento 

cúbico, que simula a cisterna do sistema, interligado às respectivas tubulações de 

entrada e saída bem como o circuito lógico de controle. O tanque de armazenamento, 

e a tubulação foram confeccionados em acrílico transparente para facilitar a 

visualização dos procedimentos.  

 

6. RESULTADOS 

 

Os testes do circuito foram realizados de maneira individual e foram integrados 

em etapas. Inicialmente foram realizados os testes da lógica do circuito. Botões foram 

utilizados para simulação dos sinais de entrada e LEDs para os sinais de saída. Em 

seguida foi testado o circuito de interface de potência realizando o acionamento de 

uma válvula e, posteriormente, das demais. 

Foram realizados, então, os testes dos sensores de nível. Foi definida 

experimentalmente a distância ideal para o posicionamento dos terminais do sensor, 



mostrados na figura 4. O mesmo procedimento foi realizado com o sensor de fluxo, 

de acordo com a figura 4. 

 

 

Figura 4 - Sensores de nível e turbidez instalados. 

 

Para adequação do nível de turbidez, foram extraídas três amostras de água 

utilizada em um processo de lavagem de roupas real. A primeira amostra foi coletada 

após a primeira lavagem, a segunda após a segunda lavagem e a terceira após o 

enxágue. As amostras podem ser visualizadas na figura 5. A turbidez adotada como 

referencial foi a obtida após o enxágue, ou seja, a terceira amostra. 

 

 

Figura 5 - Amostras de água 

 

Assim, uma tensão de 5V foi aplicada ao circuito divisor de tensão do sensor 

de turbidez e um valor experimental foi obtido, a partir da medição da tensão nos 



terminais do LDR quando submetido à luz através da amostra de água considerada 

padrão.  

O valor de tensão analógico obtido foi convertido para níveis de tensão para 

que seja possível efetuar o tratamento do sinal lido pelo microcontrolador. Dado que 

a entrada analógica do microcontrolador é de 10 bits, é possível obter até 1024 

amostras do sinal lido pela entrada analógica.  A tensão medida nos terminais do 

LDR quando submetido à luz incidente através da amostra padrão foi de VLDR = 3,3V. 

A partir deste valor obtido experimentalmente é possível calcular o número de 

amostras correspondentes, pois como 5V correspondem a 1023 amostras, os 3,3V 

correspondem a n amostras, assim o valor utilizado como referência para a turbidez 

foi de 675 amostras. 

Após os testes individuais teve início a fase de integração. Foram realizados os 

testes das válvulas e seus circuitos de interface de potência acionados pela lógica já 

adequada ao projeto. Em seguida, foram introduzidos como componentes de entrada 

os sensores de nível e logo após o sensor de fluxo. Por último, foi integrado o sensor 

de turbidez, conforme figura 6.  

 

 

Figura 6 - Sensor de turbidez. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O critério de qualidade adotado para seletividade da água foi atendido com a 

aplicação do sensor de turbidez. O controle de nível foi satisfatório, evitando quaisquer 

inconvenientes provocados por transbordamento ou insuficiência de água. O circuito 

eletrônico de controle desenvolvido mostrou-se a apropriado tanto para a verificação 

dos sinais oriundos dos dispositivos de entrada como para o acionamento da interface 

de saída. O circuito de interface de potência projetado foi suficiente para realizar os 

acionamentos previstos. 



Durante a realização dos testes de acionamento e desligamento das válvulas 

foi constatado que a interferência eletromagnética pode influenciar no funcionamento 

do microcontrolador. Para evitar esse transtorno, um número máximo de dois 

acionamentos simultâneos deve ser respeitado. 

Uma grande preocupação durante os testes envolvendo o protótipo foi em 

relação à segurança, já que o projeto manipula água e envolve componentes 

diretamente acionados pela tensão da rede. Assim, os cabos e suas respectivas 

emendas foram cuidadosamente isolados. Uma possível sugestão para futuras 

melhorias no projeto seria implementação de formas de melhorar a qualidade da água 

armazenada, tais quais decantação e filtragem, por exemplo. 

Após o desenvolvimento do protótipo e realização de testes individuais e 

integrados conclui-se que o sistema de armazenagem de água oriunda de máquina 

de lavar roupas é viável. 
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