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1. RESUMO 

 

 Um dos grandes problemas que enfrentados atualmente são as crises 

hídricas, ocasionadas por diversos fatores, como os baixos índices pluviométricos, o 

crescimento da demanda de água em virtude do aumento populacional e o 

ineficiente gerenciamento do recurso por parte das indústrias e da população. Uma 

técnica que vem sendo adotada em diversos setores é o reuso da água, inclusive 

em residências, para a limpeza de janelas, carros, quintais e entre outros, porém 

muitas vezes o usuário não consegue monitorar o quanto de recurso ainda tem 

disponível em sua cisterna. Dessa forma o objetivo desse projeto é o 

desenvolvimento de sistema de monitoramento do armazenamento da água na 

cisterna, podendo o usuário verificar o fluxo da água em tempo real e a quantidade 

armazenada. O sistema de controle será composto de um microcontrolador ATmega 

328P, um sensor YF-S201 para medir o fluxo e um sensor de ultrassom HC-SR04 

que será utilizado para medir a quantidade de água que está armazenada, essas 

informações serão exibidas em um display LCD 16x2. Para a implementação do 

sistema foi construída uma maquete de uma residência, o sensor de fluxo foi 

acoplado na calha da casa e o sensor de ultrassom foi adaptado na parte superior 

de um recipiente de plástico, que representa a cisterna. No display as informações 

disponibilizadas para o usuário são o armazenamento mensal e o quanto foi 

armazenado desde que o sistema foi ligado, também é possível observar o fluxo de 

água a quantidade atual disponível. Com a maquete foi possível simular a água da 

chuva caindo na calha e através do sensor de fluxo visualizar a leitura no display e a 

quantidade armazenada em tempo real. Após o teste, o líquido armazenado foi 

retirado do recipiente e a quantidade foi conferida com um medidor, constatando que 

o valor exibido estava coerente. Como melhoria do sistema recomenda-se a 

instalação de um módulo de IoT (Internet das coisas) disponibilizando os dados 

através de uma interface mais amigável e também a adição de um módulo para 

gravação dos dados, os quais poderiam ser utilizados posteriormente para gerar um 

historiador. 

 

 

 

 



2. INTRODUÇÃO 

 

A água é considerada como “fonte da vida”. Toda a humanidade depende 

dela para sobreviver. Ainda assim, existe muito descaso com esse recurso, 

evidenciado na poluição dos rios e devastação de nascentes (BRASIL DAS ÁGUAS, 

2013) 

De toda a água encontrada no planeta, somente 2,4% é doce e, ainda, 

apenas 0,02% está disponível para consumo. Com a poluição, o recurso fica ainda 

mais limitado (BRASIL DAS ÁGUAS, 2013) 

Além da necessidade direta do consumo de água, esse bem está presente 

em diversas formas de produção que também sustentam a humanidade. A água 

está presente em até 90% da composição dos vegetais, sua escassez prejudica o 

desenvolvimento das plantações podendo causar um desequilíbrio sério no 

ecossistema. Na indústria, em muitos casos, a quantidade de água utilizada durante 

o processo de fabricação é muito superior ao volume do produto final (BRASIL DAS 

ÁGUAS, 2013). 

Em 2014, o índice pluviométrico da estação chuvosa foi extremamente inferior 

ao esperado para o período. Uma combinação de eventos climáticos criou uma 

condição meteorológica incomum para qual a população não estava preparada. 

Associados aos fatores naturais, a alta demanda de água e o seu uso ineficiente 

resultaram no que ficou conhecido como a “crise hídrica” dos anos 2014 e 2015 

(MARENGO, 2014). 

A escassez de água está relacionada a diversos fatores humanos, como o 

crescimento desordenado e a distribuição desigual da população, destruição de rios 

e mares e, o mais contundente, o mau uso do recurso. O desperdício poderia ser 

evitado com o controle de vazamentos e melhoria dos processos industriais e 

agrícolas (FAZ FORTE, 2013). 

Um dos métodos utilizados industrialmente de maneira crescente para reduzir 

o desperdício é o reuso da água utilizada no processo para fins não potáveis (FAZ 

FORTE, 2013). 

Uma outra maneira de reduzir o desperdício é a utilização de cisternas. 

Cisterna é um reservatório para armazenamento de água, neste caso, da chuva. A 

água recolhida pode ser empregada em limpeza, irrigação de plantas e descarga em 



vasos sanitários. É considerada uma alternativa eficaz e de baixo custo (ECYCLE, 

2017). 

 

3. OBJETIVOS 

 

O objetivo do trabalho é desenvolver um sistema que monitore o 

armazenamento de água da chuva em uma cisterna, mostrando ao usuário o quanto 

foi armazenado e o fluxo da água em tempo real, informação necessária para avaliar 

a necessidade de eventuais limpezas no filtro. Dessa forma o usuário possui um 

maior controle sobre a quantidade retida, podendo, em uma possível escassez de 

chuva, distribuir melhor o recurso disponível. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Após algumas pesquisas a respeito do mau uso da água e do desperdício de 

água potável, foi observado que as cisternas vêm ganhando grande importância no 

mercado, porém os reservatórios utilizados não possuem nenhum tipo de dispositivo 

ou interface que mostre os níveis da cisterna. 

O projeto de automação da cisterna pode ser acoplado na entrada de 

qualquer cisterna. O sistema é composto por um sensor de fluxo que fica localizado 

após o filtro, que recebe a água da chuva que escorre pela calha. Esse sensor mede 

a vazão da água que entra na cisterna. Dentro da cisterna, um sensor de ultrassom 

mede a quantidade de água já armazenada. Enquanto os processos acontecem, um 

display LCD mostra os dados de quantidade de água total e fluxo de água em tempo 

real. 

Para a leitura e processamento das informações é utilizado um 

microcontrolador ATmega328P, o sensor para medir o fluxo da água é o YF-S201. 

Para medir o nível da água dentro da cisterna é utilizado o sensor ultrassônico 

HC-SR04 que é capaz de medir distâncias de 2cm a 4m. As informações são 

exibidas em um display LCD 16x2 (16 colunas por duas linhas). 

   

 

 

 



5. DESENVOLVIMENTO  

  

Uma maquete foi desenvolvida para simular a calha de uma residência e, 

acoplado à calha, está o sensor de fluxo, como pode ser visualizado na figura 1. A 

cisterna foi simulada através de um recipiente de plástico com o sensor de ultrassom 

adaptado na parte superior da tampa.  

 

 

Figura 1 – Maquete para simulação da calha (AUTORES, 2017). 

 

O sistema de controle com o microcontrolador e o display foram inseridos em 

uma caixa, conforme pode ser visualizado na figura 2.  O microcontrolador 

ATmega328P utilizado no projeto está na plataforma Arduino UNO R3, possui 14 

portas digitais e 6 portas analógicas, destas foram utilizadas 9 portas digitais. Na 

porta digital 2 do Arduino foi conectado o sensor de fluxo YF-S201, nas portas 

3,4,5,6,7,8 o LCD e nas portas 10 e 11, o sensor ultrassônico HC-SR04.  



 

Figura 2 – Painel de controle com o display LCD (AUTORES, 2017). 

 

O sensor de fluxo é constituído internamente por pás em formato de cata-

ventos, que são movimentados pela água. No eixo da pá um imã está acoplado e, 

conforme ocorre a movimentação, o mesmo gera pulsos no sensor de feito hall, que 

está fixado na tampa. Através dos pulsos é possível mensurar a vazão de água, 

cada pulso corresponde a aproximadamente 2,25 ml (INSTITUTO DIGITAL, 2017).  

O sensor ultrassônico HC-SR04 é capaz de medir distâncias de 2 cm a 4 m, 

este módulo possui um circuito pronto com emissor e receptor acoplados. Para 

começar a medição é necessário alimentar o módulo e colocar o pino Trigger em 

nível alto por mais de 10 us. Assim, o sensor emite uma onda ultrassônica que, ao 

encontrar um obstáculo, rebate de volta em direção ao módulo, ativando o pino 

Echo. Logo, o cálculo da distância pode ser feito de acordo com o tempo em que o 

pino Echo permaneceu em nível alto após o pino Trigger ter sido acionado. A 

velocidade do som no ar pode ser considerada idealmente igual a 340 m/s, logo, o 

resultado é obtido em metros se considerado o tempo em segundos (BULIDBOT, 

2017).  

   

6. RESULTADOS 

 

Na figura 3 é possível visualizar o painel de controle do usuário, 

demonstrando o fluxo atual que está correndo pelo sensor de vazão, e a quantidade 

de água que a cisterna armazenou em um mês. O display está marcando zero, pois 

na situação em questão não foi armazenada nenhuma quantidade. 



 

  

Figura 3 – Painel de controle exibindo a vazão atual e quantidade total disponível (AUTORES, 2017). 

 

Também é possível saber a quantidade armazenada de água desde o início 

de sua utilização, como demonstra a figura 4. 

 

Figura 4 - Painel de controle exibindo a quantidade desde o início de sua utilização (AUTORES, 
2017). 

 

Na figura 5 pode ser observado o fluxo de água e a quantidade de água 

disponível dentro da cisterna e essa informação durante o teste foi atualizada 

automaticamente de acordo com o contínuo funcionamento do sistema. 

 



 

Figura 5 - Mostra a quantidade atual de água na cisterna (AUTORES, 2017). 

 

7. CONSIDERAÇÔES FINAIS 

 

O dispositivo funcionou conforme o esperado e como uma possível melhoria 

seria interessante adicionar a capacidade de comunicar pela Internet das Coisas, 

com o módulo WiFi – ESP8266. A possibilidade de aplicar o conceito de Internet das 

Coisas neste sistema permitirá que ele funcione de forma autônoma por parâmetros 

pré-definidos e, também, deixará o usuário acessar informações importantes de uma 

forma mais simples e prática, por uma interface mais sofisticada e intuitiva do que a 

atual. 

Um módulo de gravação de dados também seria uma opção interessante, 

pois caso o sistema desligue os dados serão perdidos, com a adição de um cartão 

de memória as informações poderiam ser utilizadas posteriormente para gerar um 

historiador. 
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