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1. RESUMO 

  

 Com o crescimento desordenado das cidades e a falta no planejamento da 

macrodrenagem a ocorrência de enchentes em áreas urbanas está cada vez mais 

frequente, provocando além da perda material os problemas de saúde, que muitas 

vezes não são levados em consideração. Motivado pelos projetos de tecnologia e 

tendo em vista com o problema mencionado, o objetivo desse projeto é o 

desenvolvimento de um protótipo para alertas de enchente, com o intuito de prevenir 

ou minimizar os danos causados pelas enchentes em residências. Para a elaboração 

do projeto optou-se por utilizar um sensor de umidade YL-69, para detectar a chuva, 

um microcontrolador ATmega 328 para o processamento das informações, um buzzer 

para aviso sonoro e um módulo GSM para o envio do alerta ao morador, avisando da 

enchente através de uma mensagem de texto (SMS). O sensor de umidade é o 

componente responsável por detectar a água no ambiente, que com o comparador 

LM393 interpreta os valores e envia para o micrcontrolador, que ao verificar o nível 

programado de alerta aciona o buzzer e o módulo GSM, fazendo com que um SMS 

seja enviado para o celular do morador. Os testes foram iniciados com a definição de 

qual o parâmetro ideal de umidade para então disparar o alerta, neste caso ficou 

definido que para ser considerada uma infiltração de água os valores lidos do sensor 

teriam que estar entre 0 e 3,2V. Foi observado também a necessidade de recalibração 

do sensor após um longo período de utilização, este fato ocorre por se tratar de um 

sensor de baixa resolução, mas pode ser facilmente corrigido trocando por um mais 

eficaz. Outro fator importante levado em consideração foi o tempo de resposta do 

módulo GSM, que nas simulações de recebimento da mensagem demorou de 12s até 

20s para ser entregue ao usuário, tempo esse considerável adequado. O projeto 

funcionou conforme o esperado satisfazendo assim as condições que inicialmente 

haviam sido propostas.  

 

 

 

 

 

 

 



2. INTRODUÇÃO 

 

Segundo Fernandes (1989), a palavra “enchente” tem a seguinte definição: 

inundação; torrente; cheia; grande concorrência; afluência; superabundância. As 

enchentes são fenômenos que ocorrem de forma natural e que por muitas vezes não 

trazem nenhum dano à sociedade humana, como é o caso das periódicas cheias do 

rio Nilo no Egito. No entanto, elas são altamente prejudiciais se ocorrem dentro de um 

ambiente urbano, pois causam danos à saúde e estragos materiais. Já infiltração é 

“toda água proveniente do subsolo, indesejável ao sistema separador e que penetra 

nas canalizações” (CHERNICHARO et al.,2008).    

Adentrando esse contexto, de acordo com o geógrafo Pena (2016), as 

enchentes se tornaram um evento cotidiano para a população de muitas cidades, 

situação ocorrente com uma maior frequência entre os meses de dezembro e março 

na região sul e sudeste do país. A causa antrópica (do próprio homem) é a que mais 

contribui para o desencadear das enchentes, por meio do uso inadequado do espaço 

urbano, como assentamentos irregulares e impermeabilização do solo.  

A falta de visão sistêmica no planejamento da macrodrenagem é a grande 

responsável pelo estado caótico do controle das enchentes nas áreas urbanas 

brasileiras (CANHOLI, 2014). 

Diversos estudos com enfoque na utilização de tecnologias a respeito de como 

prever e controlar ou, ao menos, minimizar os efeitos desse fenômeno vêm sendo 

conduzidos em várias instituições de ensino. Da mesma forma, leis e órgãos, sejam 

eles governamentais ou não, vêm sendo criados com o intuito de proteger as 

populações que são afetadas pelas enchentes. Um dos estudos que podem ser 

citados é o de estudantes da Escola de Engenharia de São Carlos (USP), que estão 

desenvolvendo um sistema de drenagem alternativo aos atualmente utilizados. 

Segundo Alisson (2016), autor do artigo que fala do estudo, nesse novo sistema, a 

captação da água da chuva ocorreria de acordo com seu volume e velocidade antes 

de ser lançada diretamente em um rio ou nas cidades de forma adequada, diminuindo 

o risco de tais enchentes. 

Trazendo o problema para a região da Baixada Santista, mais especificamente 

para a cidade de Santos, alguns dados evidenciam o motivo das enchentes e a 

necessidade de resolver o problema, como: a população da cidade cresceu 21% no 

período 1970-2010, 30% dos habitantes de Santos viviam em domicílios subnormais 



no ano de 2000 e, tendo como base o estado de SP, perde-se 3,4 bilhões de reais a 

cada mês corrente de chuvas em excesso (IBGE, 2010; MARTINI, 2011; YOUNG & 

FUSCO, 2006). 

 

3. OBJETIVOS 

 

Inspirado nos projetos de tecnologia e tendo em vista os dados supracitados, o 

objetivo desse projeto é o desenvolvimento de um protótipo para alertas de enchente, 

com o intuito de prevenir os danos causados pelas enchentes em residências que são 

constantemente afetadas por essa situação. 

O estudo de caso foi aplicado com base em regiões em Santos, levando em 

consideração a proximidade local à área úmida de manguezais e a ocupação irregular 

das residências que, desta forma, são desprovidas de infraestrutura urbana 

adequada, como sistemas de drenagem de águas pluviais e rede de esgoto. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Foram realizadas pesquisas sobre quais métodos seriam utilizados para se 

detectar a água entrando na casa e a melhor forma de se notificar o residente. Além 

disso, também foram idealizados diversos meios para testar a funcionalidade do 

projeto. 

Como componente relevante para o desenvolvimento do projeto têm-se o 

sensor de umidade de solo YL-69, responsável por verificar as variáveis de controle 

definidas para o alerta. 

Um microcontrolador ATMega328p será programado para processar os dados 

coletados pelo sensor de umidade e então enviar a notificação ao residente por SMS 

e disparar um alarme sonoro através do buzzer. O módulo que tem como função 

enviar a mensagem de texto para o morador por meio de um sinal de rede de celular 

é o GSM SIM800L. Para a realização dos testes será utilizada como referência o 

domicilio de um dos integrantes do grupo, o qual reside em um bairro que apresenta 

as condições citadas que favorecem a ocorrência do problema a ser sanado, ou seja, 

que atende os requisitos de um local no qual o sistema possa ser necessário, neste 

caso o bairro São Manoel em Santos. 

 



5. DESENVOLVIMENTO 

 

O modelo do microcontrolador adotado é o Atmega328p. No entanto, foi 

utilizada a plataforma Arduino UNO R3 que já possui esse modelo de microcontrolador 

e também possui uma interface de comunicação USB.  

O Arduino, por sua vez, possui 14 portas digitais e seis portas analógicas, 

sendo que as portas digitais D0 e D1 do microcontrolador são especializadas em 

receber e transmitir dados seriais tipo TTL. No projeto foram utilizadas somente 4 

portas digitais e uma analógica e, como será necessária a comunicação serial entre a 

placa de controle e o smartphone pelo GSM, foi restringido o uso de três dessas portas 

exclusivamente para esse fim. 

O sensor de umidade de solo da figura 1 é o componente cuja função é dar o 

gatilho para a real função do sistema. Esse em específico, o higrômetro YL-69 

(THOMSEN, 2016), é constituído de dois componentes: uma sonda que entra em 

contato com o solo e um comparador LM393 (FAIRCHILD SEMICONDUCTOR, 2001). 

Para ler seus valores, foi conectado a sua saída analógica diretamente a porta 

analógica A0. Os valores lidos variam de 1023 a 0, pois a leitura é de 10 bits (210 = 

1024 saídas possíveis), onde 1023 é totalmente seco e 0 é totalmente úmido, sendo 

a faixa de valores (0-1023) adimensional.  

 

 
Figura 1 - Sensor de umidade de solo YL-69 - Higrômetro (AUTOR, 2017). 

 

Na figura 2 pode ser visualizado o módulo GSM 800L que é o componente cuja 

função é avisar o usuário a partir de certos parâmetros definidos e utiliza as portas 

digitais D2, D10 e D11. Esse módulo tem um baixo consumo de energia, o que é 

excelente para projetos de pequeno porte, e realiza a comunicação via serial, o que 

facilita seu uso com quaisquer microcontroladores (ARDUINO E CIA, 2017).  

Uma outra característica marcante neste modelo de GSM, é a utilização da 

tecnologia QuadBand, ou seja, tem capacidade de utilizar quatro bandas de 



frequência disponíveis na Rede GSM (Sistema Global para Comunicações Móveis). 

Além disso, este módulo possui um conector para antena externa, o que permite que 

ele fique selado em um recipiente com o sensor exposto, garantindo segurança e ao 

mesmo tempo confiabilidade.  

Para poder operar, este módulo depende de um chip telefônico do modelo 

microSIM, inserido na parte inferior da placa, fazendo a conexão com a rede de 

telefonia e permitindo que o SMS seja enviado. Para que isso ocorra, a partir do 

momento que a programação obtiver o sinal de que a água está entrando, a 

comunicação serial emite o comando para o envio do SMS para o número definido, 

podendo ser mais de um, se for necessário, avisando o usuário de forma que ele 

possa voltar para casa ou avisar alguém para evitar as perdas materiais. 

 

 
Figura 2 - Módulo GSM Sim 800L (AUTOR, 2017). 

 

O buzzer na figura 3 é responsável por, assim como o SMS, notificar o usuário, 

mas de maneira sonora e está conectado à porta digital D3. O buzzer piezoelétrico 

(BRAGA, 2014) possui um oscilador interno, composto por 2 camadas de metal com 

uma camada interna de cristal piezoelétrico entre essas camadas, que, quando 

alimentado com uma fonte de sinal, vibra na mesma frequência recebida, funcionando 

como uma sirene.  

 

 
Figura 3 - Buzzer de 5V (AUTOR, 2017). 

 

6. RESULTADOS 

 

Inicialmente, foram feitos os testes usando os componentes separadamente, 

plugados por fios. Mas viu-se a necessidade de criar uma placa de circuito impresso 



por dois motivos: primeiro, a necessidade da redução do espaço utilizado pelo sistema 

para manter o aspecto de compacto e segundo para evitar possíveis interferências 

nas conexões. Logo, foi idealizada a placa com o circuito esquemático demonstrado 

na figura 4 e o resultado após sua confecção pode ser visualizado na figura 5. 

 

 
Figura 4 - Circuito esquemático do sistema (AUTOR, 2017). 

 
 

 
Figura 5 - Placa de circuito impresso (AUTOR, 2017). 

 

Para conferir o funcionamento do higrômetro, foram testadas variáveis para 

verificar qual nível de água na sonda seria o ideal para que o SMS fosse enviado ao 

usuário (residente). O componente era mergulhado em uma xícara cheia de água, 

com o suficiente para visualizar quais seriam os melhores parâmetros, figura 6. Os 

testes foram feitos usando apenas o sistema de alerta sonoro, simulando quando o 

nível de água atingisse um patamar no qual o usuário devesse ficar alerta com a sua 

residência. 

Com os valores ideais encontrados, definiu-se um intervalo ótimo de atuação 

que varia entre 0 e 650 bits. Quando a leitura do sensor de umidade obtém um valor 

dentro deste intervalo, entende-se que está ocorrendo uma infiltração, soando o 

alarme. O alarme foi adaptado na versão final, em que o buzzer soará junto com o 

envio do SMS. 



 

 
Figura 6 - Testes do Higrômetro (AUTOR, 2017). 

 

Para verificar o funcionamento do módulo GSM, procurou-se no DataSheet do 

módulo, os valores de alimentação e as conexões corretas que deveriam ser feitas 

afim de se evitar quaisquer problemas relacionados a incorretas ligações. 

Também foi pesquisado um meio de programá-lo fazendo o uso de bibliotecas 

opensource que já estavam consolidadas, visando minimizar quaisquer problemas 

oriundos da programação realizada. Sendo assim, foi escolhida a biblioteca “sim800l” 

para a interface de desenvolvimento (IDE) do Arduino.  

Foram obtidos resultados satisfatórios durante os testes da estabilidade geral 

de todo o sistema, que tinha como principal propósito observar a ocorrência de erros 

ou travamentos durante um longo período de tempo. Na figura 7 pode-se visualizar 

um dos testes, especificamente o momento em que a mensagem de aviso de 

inundação é recebida. 

 

 
Figura 7 - Simulação de infiltração real (AUTOR, 2017). 

 



Nesse teste, levou-se 12 segundos entre o mergulhar da sonda na água e o 

recebimento do SMS, que varia para até 20 segundos dependendo da distância onde 

o celular estará. Além disso, atingiu-se um pico de 1,4 A de corrente utilizada no 

momento em que o sensor de umidade e o módulo GSM funcionam ao mesmo tempo. 

O sistema foi levado para o cômodo da casa do usuário onde, quando a 

enchente ocorre, a água chega primeiro: a sala. A placa de circuito impresso, com 

parte do higrômetro (no caso, o comparador LM393) foi colocada em uma caixa no 

móvel da sala, como pode ser visualizado na figura 8, enquanto, por meio de fios, a 

sonda foi posicionada próxima ao chão, de forma que, caso ocorresse, pudesse 

prontamente captar a entrada da água. Este local foi escolhido devido ao caimento da 

casa, a infiltração sempre inicia nesse canto e pelo fato de que quando a enchente 

alaga o quintal, a água entra pela porta, próximo de onde a sonda foi posicionada. 

 

 
Figura 8 - Esquema da instalação (AUTOR, 2017). 

 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar das restrições observadas durante o desenvolvimento do projeto, o 

objetivo inicial foi atingindo, satisfazendo, assim, as condições que inicialmente 

haviam sido propostas.  

Posteriormente, pretende-se realizar alterações no projeto, como a substituição 

da plataforma Arduino por um microcontrolador industrial. Além disso, pretende-se 

fazer a troca do sensor de umidade por um com melhor resolução e que não seja 

necessária a calibração em um curto período. A aplicação deste sistema não fica 

restrita somente ao uso doméstico, podendo ser implementado em áreas externas da 

cidade emitindo alertas à Defesa Civil.   

 

Sonda 

Caixa 
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