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1. RESUMO  

 

Atualmente, um dos temas mais discutidos no cotidiano é a utilização racional 

e de forma responsável dos recursos hídricos. Esse fato não se aplica somente as 

indústrias e agricultura, mas também ao uso residencial. Um recente exemplo disso 

foi a crise hídrica em 2014 na cidade de São Paulo, marcada pelo verão mais quente 

e seco dos últimos 70 anos. Como os níveis do sistema Cantareira não atingiram a 

capacidade esperada, diversas campanhas foram realizadas para estimular o uso 

consciente da água, entretanto, mesmo assim, houve a necessidade de aplicação de 

rodízio na distribuição e fornecimento de água para a população. Dessa forma, o 

objetivo desse projeto é o desenvolvimento de um dispositivo capaz de medir o 

consumo de água em chuveiros e exibi-los em tempo real através de uma interface 

visual, para desta forma informar o consumo para o usuário. Para isso foi elaborado 

um dispositivo de exibição e outro de leitura que ficará junto ao encanamento. O 

sistema acoplado ao encanamento é composto de um microcontrolador ATmega 328, 

um sensor de fluxo FS300A para medir a quantidade de água utilizada e um módulo 

de rádio frequência NRF24L01 que envia as informações ao dispositivo de exibição, 

dispensando a utilização de fios. Para a exibição dos dados também é utilizado um 

microcontrolador para o processamento das informações através do módulo de 

comunicação, além de um display LCD para exibir os dados de consumo, que ficará 

próximo ao usuário. Algumas melhorias como a escolha de caixas para acomodar os 

circuitos ainda precisam ser estudadas, pois o mesmo ficará em um ambiente úmido, 

podendo causar danos aos componentes e possíveis problemas em relação ao 

funcionamento do circuito ao longo do uso. Após o desenvolvimento do circuito foram 

realizados diversos testes que demonstraram um bom funcionamento dos circuitos. 

Com os resultados considerados satisfatórios é possível concluir que a 

implementação é viável e de grande valia, contribuindo assim com a informação e 

conscientização da utilização adequada dos recursos hídricos em um cenário de 

crescente escassez de água. 

 

 

 

 

 



2. INTRODUÇÃO 

 

A água está presente em diversas atividades no dia a dia, desde o uso 

doméstico em tarefas simples como escovar os dentes ou lavar roupas, até em 

processos industriais mais complexos como, por exemplo, em sistemas de 

resfriamento. O setor que apresenta o maior impacto no consumo de água é o setor 

da agricultura, aproximadamente 70% de toda a água potável que é consumida no 

mundo tem como destino lavouras e pastos, de onde é provido os alimentos para o 

consumo mundial (IDOETA, 2015). 

Infelizmente nem todo o consumo da água se dá de forma correta, como 

resultado, vivenciamos uma crise hídrica que traz projeções ruins para um futuro não 

tão distante. Já se prevê que em 2050 cerca de 45% da população não terá a 

quantidade mínima de água disponível para uso. Esta estatística tende a piorar devido 

ao uso irresponsável da água por parte das industrias através do não reuso de água 

em processos de produção e principalmente pela poluição de rios e lagos com o 

descarte indevido de resíduos. Deve-se destacar ainda que essa prática gera um 

efeito cascata. Contaminar rios e lagos significa também expor a fauna e a flora local 

à essa contaminação, visto que os animais e plantas também fazem uso dessa água 

para sobreviver, pondo assim em risco todo o ecossistema (ONUBR, 2015). 

As indústrias não são as únicas vilãs, a agricultura também atinge de forma 

negativa os recursos hídricos quando a utilização de fertilizantes nas plantações não 

é realizada de forma correta. Esses resíduos vão parar em rios e mananciais 

subterrâneos poluindo essas águas que representam uma porção da água potável 

disponível no planeta para uso (FOGAÇA, 2017). 

Estatisticamente falando, 97,68% da água presente em nosso planeta é 

proveniente das águas dos oceanos, restando apenas 2,4% de água que é 

considerada doce e que pode ser consumida, mas nem toda essa água é de fácil ou 

possível acesso (CHIANCA, 2007). A maior parte (aproximadamente 2%) dessas 

águas são de geleiras e calotas polares, e a segunda maior parte está confinada 

abaixo do solo em mananciais subterrâneos (aproximadamente 0,29%), por fim, a 

água que abastece as cidades e que pode ser consumida está disponível em lagos e 

rios e representam uma minúscula parcela, algo tem torno de 0,02%, e ainda temos 

uma grande parcela dessa restrita reserva de água poluída, logo, não pode ser 

consumida (CHIANCA, 2007). 



 

3. OBJETIVOS 

 

 Com o intuito de criar um sentimento de conscientização, o objetivo desse 

projeto é o desenvolvimento de um dispositivo capaz de coletar dados quanto ao uso 

de água em chuveiros durante o banho e informar o usuário através da exibição 

desses dados em tempo real através de uma interface visual. Espera-se com isso 

contribuir para que os recursos hídricos sejam utilizados de forma cada vez mais 

consciente, diminuindo o desperdício e ainda os gastos excessivos com as tarifas de 

água e tratamento de esgoto. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Para que o trabalho tivesse uma boa fundamentação a respeito da utilização 

dos recursos hídricos no dia-a-dia das pessoas, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica nos órgãos de regulamentação a respeito das recomendações oficiais. 

Posteriormente foi estudado uma forma de como conscientizar o usuário a respeito 

dessas recomendações. Após essas análises definimos que o dispositivo eletrônico 

deverá exibir em tempo real duas informações: a quantidade de água gasta durante o 

banho e juntamente com um cronômetro crescente, o atingimento da quantidade 

máxima de litros recomendada.  

Como será necessária a leitura do fluxo da água enquanto o chuveiro estiver 

em funcionamento, um sensor juntamente com o circuito de funcionamento deverá ser 

acoplado no encanamento antes do chuveiro. Porém, o dispositivo que exibirá as 

informações será colocado na altura do usuário, para que o mesmo consiga observar 

facilmente os dados em tempo real. A seguir, estão listados os componentes utilizados 

juntamente com o sensor: 

 Sensor de fluxo FS300A: será acoplado no encanamento do chuveiro 

para medir o fluxo de água durante a utilização do mesmo. 

 Microcontrolador ATMEGA328: responsável por interpretar os pulsos 

enviados pelo sensor e os converter em dados de fluxo de água. 

 Transmissor/ Receptor de Rádio Frequência NRF24L01: utilizado para 

realizar a comunicação entre o sensor do chuveiro e o dispositivo de 

visualização sem a necessidade de interligação por fios.  



 

 Para a visualização da informação o dispositivo confeccionado é constituído 

por outro transmissor/receptor, um microcontrolador para o processamento das 

informações recebidas através do módulo de comunicação e um display LCD, para 

exibição dos dados. 

 

4.1.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA A RESPEITO DA UTILIZAÇÃO DOS 

RECURSOS HÍDRICOS 

 

A Sabesp, empresa responsável pelo saneamento básico em algumas cidades 

do estado de São Paulo, disponibilizou em seu site algumas informações para 

entender como devemos nos comportar embaixo do chuveiro. Segundo a empresa, 

os banhos precisam ter duração máxima de 5 minutos, pois nesse período são gastos 

aproximadamente 45 litros de água, quantidade considerada suficiente para se 

realizar uma perfeita higienização (SABESP, 2017). De acordo com a ONU, ‘‘cada 

pessoa necessita de 110 litros de água por dia para atender as necessidades de 

consumo e higiene, no entanto, no Brasil, o gasto por pessoa pode chegar a mais de 

200 litros/dia’’ (ECODESENVOLVIMENTO, 2012). Essas informações, referente ao 

consumo serão utilizadas como referência para o desenvolvimento do projeto 

descritos a seguir. 

  

5. DESENVOLVIMENTO 

 

A primeira parte do desenvolvimento do projeto envolveu o estudo do sensor 

de fluxo FS300A. Esse sensor possui uma câmara interna, por onde se admite a 

passagem da água e uma hélice. Por sua vez, essa hélice está conectada a um eixo 

e, quando ocorre a passagem de água pela câmara, a hélice gira, movimentando o 

eixo que move um imã. Na parte superior do sensor está acoplado um outro sensor, 

porém de efeito hall, que detecta o surgimento de uma diferença de potencial em um 

condutor elétrico, fenômeno que ocorre quando o imã se aproxima do sensor. Sempre 

que o imã passa pelo sensor, temos um pulso. Através da contagem desses pulsos e 

de um cálculo podemos encontrar o fluxo de água que está passando pelo módulo. 

Tanto a leitura dos pulsos como o processamento das informações são realizadas 

pelo microcontrolador, a conversão dos valores lidos resultará em vazão de água na 

http://www.un.org/


unidade de litros/minuto. Para a realização do estudo dos parâmetros de 

funcionamento do sensor, o mesmo foi acoplado a um tanque (figura 1), pois se nessa 

fase já fosse instalado no chuveiro ficaria muito complexo fazer os ajustes. 

 

 

Figura 1 – Tanque utilizado para realização dos testes (AUTORES, 2017). 

  

 Após a configuração correta do senso de fluxo, a montagem do 

transmissor/receptor foi realizada.  

O sensor NRF24L01 utilizado é um módulo que pode operar tanto como um 

transmissor quanto um receptor, seu funcionamento consiste em estabelecer a 

comunicação wireless e opera em uma faixa de 2.4Ghz, com isso podemos transmitir 

os dados vindo do sensor no chuveiro sem ter fios passando pelo banheiro.  

 Para que as informações fossem exibidas no dispositivo de visualização, foi 

necessária a configuração do display LCD, pois até então todas as informações 

estavam sendo visualizadas de forma serial.  

 

6. RESULTADOS 

 

 Durante a montagem do sistema de comunicação sem fio com o módulo 

NRF24L01 foram encontramos diversos problemas em relação transmissão da 

informação, pois havia uma grande inconsistência com relação aos dados coletados 

e dados enviados/recebidos. Inicialmente pensou-se que o problema estava na 

biblioteca utilizada para a configuração sistema, porém conforme os testes foram 

sendo realizados constatou-se que o problema estava relacionado a alimentação do 

módulo, dessa forma foi adicionado um regulador de voltagem ao circuito, transmitindo 

assim os dados sem interferências. 



 Em relação aos testes de vazão ficou definido que a mesma seria exibida em 

litros por minuto e atualizada a cada 1 segundo, garantindo assim a consistência dos 

dados, mesmo se o dispositivo estiver operando em um sistema hidráulico com vazão 

não linear. O gasto exibido no display, também é atualizado a cada segundo e o valor 

exibido é em litros. Na figura 2 é possível visualizar o display com as informações 

sendo exibidas. 

 

 

Figura 2 – Display exibindo as informações configuradas (AUTORES, 2017). 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Algumas melhorias são necessárias para a implementação final, como a 

adaptação da rede elétrica na alimentação do circuito acoplado junto ao encanamento.  

Como o dispositivo ficará na parede do banheiro e o outro fixado ao 

encanamento, se faz necessária a utilização de uma caixa com vedação apropriada 

para o ambiente, evitando assim o contato com a água, que pode provocar a oxidação 

dos dispositivos eletrônicos. 

Com o desenvolvimento dos circuitos e os devidos testes realizados é possível 

concluir que a implementação da automação é viável, pois todos os resultados 

apresentaram níveis satisfatórios. Futuramente esse dispositivo pode ser adaptado a 

qualquer encanamento onde se fizer necessário o monitoramento do consumo para 

inibir o desperdício, podendo ser utilizado não somente em chuveiros, mas também 

por exemplo na agricultura em sistemas de irrigação por mangueiras. Pretende-se 

desta forma que o dispositivo possa contribuir para a economia no uso da água, uma 

vez que é imprescindível aprendermos a utilizá-la de forma sustentável através não 

somente no desenvolvimento de técnicas para o seu reaproveitamento, mas também 

pela conscientização e colaboração daqueles que a consomem.  
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