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Resumo 

 

Diversos sistemas de saneamento contam com equipamentos e práticas para a 

redução de perdas de água em suas linhas de abastecimento. Uma delas é a 

setorização da distribuição de água e o controle da pressão nas tubulações. 

A válvula redutora de pressão tem por finalidade controlar a pressão que entra 

neste setor permitindo que apenas o necessário seja distribuído e não ocorra 

ruptura na tubulação por sobre pressão. 

Este projeto visa apresentar uma proposta para o controle de pressão de uma 

Válvula Redutora de Pressão, aplicada a sistemas de abastecimento público, 

com uso de plataforma aberta Arduíno, fazendo com que esta tenha seus 

parâmetros de perda de carga calibrados de maneira autônoma, não sendo 

necessário opera-la manualmente. 

 

Palavras Chave: Válvula, arduíno, controle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

 

Several sanitation systems rely on equipment and practices to reduce water 

losses in their supply lines. One of them is an sectorization of water distribution 

and pressure control in the pipes. 

The pressure reducing valve has the purpose of controlling a pressure entering 

this sector allowing only the suitable one to be distributed and there is no rupture 

in the pipeline by overpressure. 

This project aims at the development of an automated system for the control of 

pressure reducing valve applied in public water supply systems. In order to 

perform a calibration of the valve and auxiliary of transmitters for the pressure 

reading and for the product in question. The present project conceives concepts 

of programming and control through the arduino platform and with the aid of 

instruments to measure pressure and flow. 
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Introdução 

 

Devido aos avanços tecnológicos, pode se afirmar que o homem pode controlar 

toda e qualquer variável que dependa de um equipamento fabricável, desde os 

mais simples como o acender e apagar de uma luz, até o mais complexo, como 

por exemplo, a formulação precisa de um medicamento.  

Conforme ALVES (2013), em 1940, a grande maioria dos processos industriais 

era operada de forma manual, o que demandava grande número de pessoas 

para garantir que o processo ocorresse de maneira mais eficiente. Porém a 

participação do fator humano nesses processos não garantem a eficiência do 

controle e nem a qualidade dos resultados obtidos. 

Entretanto, é correto afirmar que, alguns setores ainda dependem da intervenção 

humana para controlar as variáveis de seus processos. Por exemplo, o setor de 

saneamento, em alguns casos devido à falta de investimentos ou mesmo a falta 

de técnicos e engenheiros qualificados para implementar melhorias nos sistemas 

utilizados, operam com mecanismos obsoletos e procedimentos imprecisos. 

Tendo em vista essa necessidade de melhoria, este trabalho visa a implantação 

de um sistema automatizado, que controle com qualidade a válvula redutora de 

pressão (VRP).  

Segundo o Instituto Trata Brasil (2015), a média nacional de perdas no sistema 

de abastecimento de água está em torno de 37%, ou seja, toda esta quantidade 

de água se perde por meio de problemas com o próprio sistema. 

Devido ao aumento da importância no combate às perdas nos sistemas de 

abastecimento público, as concessionárias tem optado pela redução e controle 

das pressões e pela setorização do abastecimento. 

Tal mudança pode ser observada no município de Itapira, localizado na região 

de Campinas – SP onde, desde 2008, realiza-se o processo de setorização em 

22 macro setores, limitando os mesmos a uma única entrada para abastecimento 

e instalando as válvulas redutoras de pressão, de forma a evitar rupturas nas 

tubulações por sobre pressão. 



A válvula tem a função de reduzir a pressão do sistema em regime permanente, 

por meio de uma perda de carga variável, garantindo pressão inferior após a 

passagem pela mesma em relação a sua entrada (LINSINGEN, 2013). 

Conforme verificado no setor de engenharia da empresa, os conjuntos são 

instalados em série com as tubulações estando protegidos por estruturas de 

alvenarias e com um único ponto de acesso (tampão de poço de visita), e sua 

maioria não possui um sistema automatizado para calibração, têm se a 

necessidade de que um técnico visite todas as outras para aferir e realizar as 

manutenções que forem cabíveis, o que demanda tempo e impede o 

aproveitamento do mesmo para outras obras. 

Para o controle do processo, será utilizado sensores de pressão e vazão, a fim 

de medir a pressão do volume de água que entra no sistema (conhecido como 

montante) e a pressão do volume de água que será ofertada ao setor, conhecido 

como jusante a válvula, de forma que, com a relação desses dados, e aplicado 

a logica no controlador, o sistema atue, regulando a pressão. 

No estudo realizado por Fonseca, pode ser observado a implantação de um 

sistema de controle semelhante a este, porem com o uso de um servidor próprio 

para controle, e com acesso remoto aos pilotos da válvula. A opção dada neste 

projeto é realizar a lógica de controle pela plataforma Arduíno de linguagem 

aberta em C, de forma a facilitar a aplicação dos componentes a placa e devido 

a possibilidade de ampliação dos recurso, além do custo de aquisição ser mais 

atrativo, não dependendo de sistemas complexos para a automação. 

Espera-se ainda realizar com este estudo a elaboração de um sistema eficiente 

para a regulagem e medição destas válvulas, afim de que este opere de forma 

autônoma, garantindo o abastecimento com as pressões preestabelecidas. 

 

Desenvolvimento 

Devido a necessidade de se operar mecanicamente as VRP que não fazem uso 

de controladores e módulos de controle, fazendo com que seja deslocado um 

técnico nos locais destas, propôs que, se realize a automação do processo de 

calibração da válvula, tendo como referência uma leitura preestabelecida, e 



obtendo as variações dos valores da pressão de entrada da VRP, por meio de 

um sensor de pressão, conforme a figura 1, que enviara os valores obtidos para 

o controlador em sinais de corrente, na escala de 4 a 20ma, podendo esta variar 

de modelo de equipamento e fabricante. Deseja instalar também, um sensor na 

após a válvula, para que se elimine qualquer distúrbio no processo e garanta que 

a válvula atue muito próxima da pressão escolhida. 

O valor de pressão escolhida, é denominado set point do sistema, e indicado no 

controlador (arduíno), para que este encontre o erro de operação, de forma a 

atuar a válvula solenoide, que será ligada a parte superior da VRP, onde é 

controlado a pressão.  

Pressão é uma grandeza física, definida por força distribuída em uma dada área 

(P=F/A), sendo também definida por alturas de unidades liquidas como por 

exemplo, o MCA – Metro por coluna de agua. Para medição de uma pressão, a 

escala do instrumento é definida com base no referência a ser utilizada. Pressão 

manométrica, que será bastante utilizada neste projeto é a pressão medida em 

relação a pressão atmosférica. 

Para o controle da pressão, será instalada uma válvula solenoide, que será 

atuada por meio de pulsos gerados pelo controlador. 

Os pulsos serão gerados na saída PWM do Arduíno, com base no programa 

inserido neste. O PWM, Modulação de Largura de Pulso, varia o tempo que uma 

onda quadrada, com frequência fixa, permanece em nível logico alto. (SOUZA, 

2014). 

Quanto maior for o período que a onda permaneça em nível logico alto, maior 

será a potência gerada na saída. De forma que, se a onde estiver apenas 25% 

em nível logico alto, ou seja, energizado. Apenas 25% da potência final do 

sistema será fornecida ao atuador, neste caso a solenoide, e portanto será 

proporcional a pressão inserida no piloto da válvula. 



 

Figura 1 – Tipos de sinais de um PWM 

 

O uso desta técnica permite um controle mais preciso em várias aplicações, 

como controle de velocidade em motores, geração de sinais analógicos entre 

outros. 

 

Figura 2 – Disposição dos equipamentos 

 

A alimentação do sistema se dará por 1 bateria 9v para alimentar o arduino e 1 

bateria 12v para alimentar a válvula solenoide, já que nos locais onde as VRP 

são instaladas geralmente não possuem rede elétrica onde pode ser utilizado 

fontes e carregadores. 



A aplicação do PWM no piloto da válvula solenoide, permite controlar a pressão 

e vazão na sua saída, fornecendo a perda de carga desejada na VRP. Onde que 

sempre que a pressão de saída estiver fora da tolerância definida no set point 

pelo usuário, a solenoide elevará ou diminuirá a pressão no diafragma da válvula, 

até que a pressão se estabilize. 

 

Revisão Bibliográfica 

 

Arduino 

Desde sua criação em 2005, pelo italiano Massimo Banzi (e outros 

colaboradores), o uso e venda da plataforma Arduíno, vem crescendo muito 

rapidamente, devido à facilidade de se trabalhar com esta ferramenta e todo o 

potencial que pode ser empregado a ela. (McRoberts). 

Por ser uma plataforma de linguagem aberta pode ser aplicada facilmente em 

protótipos desde os mais simples aos mais complexos, com auxílio dos 

hardwares disponíveis em mercado. 

A plataforma ainda apresenta variados modelos de placas, com diferentes 

microprocessadores entradas e saídas, de acordo com a necessidade do 

projeto. 

Portanto o Arduino pode ser considerado como um pequeno computador, devido 

a gama de aplicações existentes. Existem vários modelos, diferenciando sua 

capacidade de processamento, portas de entrada e saída analógicas e digitais, 

alimentações, dimensões, etc. O proposto aqui é o modelo UNO. 



 

Figura 3 – Placa Arduino Uno 

Arduíno UNO: 

Sua alimentação externa é feita através do conector Jack com positivo no centro, 

onde o valor de tensão da fonte externa deve estar entre os limites 6V. a 20V., 

porém se alimentada com uma tensão abaixo de 7V., a tensão de funcionamento 

da placa, que no Arduíno Uno é 5V, pode ficar instável e quando alimentada com 

tensão acima de 12V, o regulador de tensão da placa pode sobreaquecer e 

danificar a placa. Dessa forma, é recomendado para tensões de fonte externa 

valores de 7V. a 12V (SOUZA, 2013). 

 

Válvula Redutora de Pressão 

As válvulas redutoras de pressão (VRPs) são largamente empregadas para o 

controle depressões nas redes de distribuição e consequentemente a redução 

das perdas reais de agua. As VRPs são dispositivos mecânicos instalados em 

determinados pontos da rede de distribuição com objetivo de gerar uma perda 

de carga localizada e controlada de tal sorte a reduzir as pressões nas redes a 

jusante do seu ponto de instalação (MOTTA, 2010). 



 

Figura 4 – Válvula redutora de pressão para redes de abastecimento público. 

 

As válvulas podem também serem empregadas no controle das pressões 

internas vapores, gases, ar comprimido e outros fluidos. Sendo divididas em 

ação direta ou auto operadas, sendo este último com a regulagem por meio de 

um piloto.  

 

 

Figura 5 – Funcionamento da Válvula Redutora com Piloto 

 



A importância de limitar as pressões, se dá para a conservação dos sistemas 

que conduzem os fluidos ou gases, dos equipamentos a serem operados e nas 

perdas no sistema. 

 

Sensores de Pressão 

 

Os sensores tem a função de realizar toda a leitura do fenômeno ou grandezas 

do mundo real para que seja transmitido para o controlador, afim de que este 

realize sua a lógica programada. 

“Pode se dizer que os sensores são os olhos e os ouvidos dos instrumentos de 

medição e controle” (França, 2007, pag. 21). 

No processo de medição da válvula, será utilizado um sensor analógico, para 

medição de 0 a 70 MCA, com variação de resposta de 4 a 20 mA, para o 

controlador. 

Entende-se que o sinal analógico é aquele que é continuo no tempo, ou seja, 

para qualquer valor de tempo, tem se um valor de sinal. Diferente do sensor 

digital, que podem assumir apenas dois sinais de saída ao longo do tempo, 

podendo ser interpretados como zero e um. Na natureza, não existem grandezas 

físicas que assumam esses, valores, mas eles são mostrados no sistema, após 

serem convertidos por um circuito eletrônico. (WENDLING, 2010). 

 

 

Figura 6 – Sensor de pressão 



Válvula Solenoide 

Consiste num equipamento composto por enrolamento de um fio, um eixo móvel 

e corpo metálico para sistemas hidráulicos ou pneumáticos. Toda vez que o 

enrolamento é energizado, o eixo da válvula é acionado por campo magnético, 

realizando a abertura e fechamento da passagem do fluido. Elas podem variar 

de acordo com o modelo, tensão de operação, diâmetro de conexão e número 

de vias (INSTITUTO NEWTON C. BRAGA, 2017). 

 

 

Figura 7 – Válvula Solenoide  

 

Conclusão 

Com os estudos realizados neste trabalho, conclui-se que a alternativa 

apresentada torna se viável para a automação das VRPs com piloto de 

regulagem mecânico, por não necessitar da presença de operador para calibrar 

o equipamento, uma vez que este atuará sempre que houver variações maiores 

que a tolerância proposta para o setor a ser abastecido. 

Por ser realizado em plataforma aberta de programação, tem se implantar outras 

função neste sistema conforme a necessidade da concessionaria. O projeto aqui 

proposto não permite a comunicação e obtenção de dados para um histórico do 



setor, o que se faz interessante para estudos posteriores e futura implantação 

neste sistema. 
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