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RESUMO 

A escassez da água vem se tornando um problema cada vez maior, de modo 

que se torna imprescindível a sua conservação. Analisando diferentes sensores 

de vazão, desenvolveu-se um método de verificação da integridade do sistema 

hidráulico, de forma que os dados sejam exibidos em um supervisório. 

INTRODUÇÃO   

  70% da superfície da Terra é composta de água, porém apenas 2,5% 

desse volume é água doce, nós seres humanos, dependemos muito dela, 

sendo a mesma considerada como o combustível da vida humana. Segundo a 

Companhia de Saneamento Básico do estado de São Paulo (Sabesp) uma 

fissura de 2 milímetros em sua tubulação gera uma perda de 3,2 mil litros 

d’água em apenas um dia, totalizando 96 mil litros por mês. No entanto em 

alguns casos, leva-se tempo até perceber a existência de um vazamento, o que 

gera um prejuízo financeiro no final do mês. Neste contexto, a partir de um 

monitoramento, é possível minimizar a perda deste recurso. 

OBJETIVO  

  Desenvolver um sensoriamento, que forneça para o usuário um 

monitoramento do seu sistema hidráulico em um supervisório informando o 

nível de água presente na caixa d’água, o consumo verificado num 

determinado período, se há vazamento e em que região do encanamento ele 

se encontra. 

METODOLOGIA  

  Inicialmente foi feita a revisão bibliográfica sobre sensores e formas de 

mensurar vazão, e realizado estudo sobre conceitos de mecânica dos fluídos 

para auxiliar na interpretação e apresentação dos resultados. Após testes 

realizados em uma estrutura física para simulação, foi possível observar qual 

tipo de sensor é mais adequado para o projeto considerando critérios 

importantes como a exatidão, sensibilidade, baixo custo e facilidade de 

aquisição. Em seguida desenvolveu-se uma interface para exibição dos dados 

obtidos pelo sensor.  

                             



DESENVOLVIMENTO   
  Para realização dos testes foram selecionados os sensores de fluxo 
OF05ZAT (figura 1-a ) e MJ-HZ41W (figura1-b ). 

   

  

 

 

 Mantendo constante o volume de 800mL no recipiente, variamos a 

vazão para estabelecer a relação entre a frequência de pulsos e a vazão como 

mostrado na tabela 1. 

Tabela 1 – Relação de pulsos por frequência. 

mL Pulsos  Tempo em ss  Vazão (mL/s)  Freq. de Pulsos  

  A B A B A B A B 
800 121 1737 57 102 14,0351 7,8431 2,1228 17,0294 

800 122 1805 40 90 20 8,8889 3,05 20,0556 

800 123 1792 35 74 22,8571 10,8108 3,5143 24,2162 

800 122 1832 27 69 29,6296 11,5942 4,5185 26,5507 

800 126 1821 25 65 32 12,3077 5,04 28,0154 

800 123 1865 19 62 42,1053 12,9032 6,4737 30,0806 

800 123 1795 15 61 53,3333 13,1148 8,2 29,4262 

800 120 1837 11 61 72,7273 13,1148 10,9091 30,1148 

800 119 1870 10 61 80 13,1148 11,9 30,6557 

800 118 1793 9 60 88,8889 13,3333 13,1111 29,8833 

A – Sensor de fluxo modelo OF05ZAT. 
B – Sensor de fluxo modelo MJ-HZ41W. 
 

Posteriormente foi desenvolvido um supervisório (figura 2 ) através do 

Microsoft Visual Studio, usando linguagem de programação C#. Os dados 

obtidos no sensor são armazenados no microcontrolador e, em seguida, 

enviados via comunicação serial por meio do pino TX do PIC.  

Figura 1 -b: Sensor de fluxo MJ -HZ41W modo 
turbina, emprega uma hélice cujo movimento 
é captado por um sensor de efeito Hall. 
Fonte: O autor.  

Figura 1 -a: Sensor de fluxo OF05ZAT 
possui duas engrenagens ovais, capaz 
de medir pequenas vazões.   
Fonte:  <https://www.aichitokei.net>  



Para iniciar a comunicação no aplicativo, é necessário selecionar a porta 

COM do dispositivo onde o microcontrolador está conectado e também a taxa 

de transmissão, ou seja, a velocidade de transmissão que o sistema irá operar. 

Feito isso, pode ser observada a vazão a cada segundo e ainda uma estimativa 

de vazão média a cada minuto. 

 
 

 

RESULTADOS PRELIMINARES   

  A partir dos dados que obtivemos através das medições dos sensores, é 

possível concluir que nenhum se mostra eficiente o bastante para medir a 

vazão mínima de 0,004 mL/s. Porém, é válido lembrar que se tratando de uma 

simulação alguns fatores devem ser levados em conta, como por exemplo, 

considerando o fato de que o sensor de engrenagens ovais OF05ZAT opera 

com maior sensibilidade sob maior pressão e que a pressão na rede hidráulica 

é bem maior que a encontrada no protótipo testado, é interessante a realização 

de um novo teste com o sensor, desta vez variando a pressão para obter 

melhores resultados. Para dar sequência ao trabalho, buscaremos melhorias 

para o supervisório e realizaremos testes num sistema hidráulico para validar a 

eficácia do nosso projeto. 
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Figura 2: Simulação no supervisório desenvolvido.  
Fonte: O autor. 


