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Projeto de Iniciação científica: 
Utilização dos conceitos de IoT para o monitoramento e 

otimização do comportamento de filtros de areia para tratamento 
de água. 

 

 
1. Resumo 

 
A proposta desse projeto é utilizar os conceitos 

apresentados com a “Internet das coisas”, para proporcionar 
o acesso remoto aos dados sobre o comportamento do filtro 
de areia. Esses filtros, muitas vezes, encontram se 
localizados em sistemas de irrigação de grandes plantações 
ou sites industriais. O acesso a esses dados proporcionará 
ao operador a oportunidade de criar um programa de 
manutenção preditiva, que até então era realizado pelo 
método de tentativa e erro. Os sensores instalados no 
equipamento permitirão a identificação de forma otimizada e 
prática do momento correto de limpeza do elemento filtrante, 
a duração da limpeza, o momento da troca do elemento, se 
houve ou não mudança no perfil da água bruta, dentre outros 
parâmetros.  

 



 
2. Introdução 

 

Diante da carência de informações sobre o real 
comportamento dos equipamentos e, muitas vezes, da 
dificuldade de acesso frequente ao mesmo, o uso do 
conceito da “internet das coisas” tornou-se imprescindível. A 
proposta desse projeto é proporcionar, através da “Internet 
das coisas”, o monitoramento remoto e em tempo real do 
filtro de areia (equipamento utilizado na filtragem da água, 
removendo impurezas como: sólidos em suspensão, algas, 
folhas, gravetos e dentre outas) geralmente instalado no 
sistema de irrigação de grandes plantações e sites 
industriais. Além disso, oferecer a possibilidade de se criar 
um programa de manutenção preditiva, que até então era 
realizado pelo método de tentativa e erro.    
 A manutenção desse equipamento baseia-se 
principalmente na limpeza ou troca do elemento filtrante, a 
areia. Durante o primeiro ano de uso o fabricante 
recomenda que as pressões de entrada (maior) e saída 
(menor) sejam monitoradas semanalmente. Isso porque, a 
frequência de retrolavagem (limpeza do elemento filtrante 
que consiste na passagem da água filtrada no sentido 
oposto ao da filtração que deve ser realizada quando a 
pressão de saída diminui significativamente e a de entrada 
aumenta) depende exclusivamente das condições da água 
bruta a ser filtrada. A troca do elemento deve ser realizada 
quando o mesmo perde totalmente a sua função de 
filtragem, ou seja, quando a pressão de entrada está muito 
acima da pressão normal e a de saída quase nula.   
  Concluindo, serão instalados no filtro sensores 
dados em tempo real para estabelecer a comunicação entre 
o filtro e um dispositivo. Com auxílio de plataformas e 
softwares baseados em nuvem, o operador será capaz de 



identificar de forma otimizada e prática, o momento que a 
retrolavagem deve ser realizada, a duração da mesma, o 
momento de troca de areia, se houve ou não mudança 
capazes de receber e transmitir no perfil da água bruta, 
dentre outros parâmetros.  

 

3. Objetivos 

• Monitorar o comportamento do filtro: vibração, 
temperatura, tempo de filtração e de retrolavagem.   

• Armazenar os dados em um banco de dados local e 
transmitir por batelada esse conjunto de dados 
utilizando rede de dados móveis.   

• Medir os níveis de saturação da areia: Com sensores 
de pressão, medir a diferença de pressão para 
determinar vida útil do elemento filtrante. 
Monitoramento do nível de consumo de insumos por 
parte dos usuários.   

4. Metodologia 
 

Como metodologia para o desenvolvimento do projeto 
proposto, serão realizados os seguintes procedimentos: a 
modelagem com ferramentas de CAD do filtro e dos 
elementos filtrantes propostos como estudo. Em seguida, 
com o modelo CAD, simulações em CAE serão realizadas 
para determinar quais o pontos que sofrem maior 
quantidade de vibração, dada a geometria do filtro para a 
instalação dos elementos sensores. A escolha dos 
elementos sensores, bem como as limitações no 
monitoramento que será realizado serão determinados 
também em função dos resultados dessa simulação.  



 Com os elementos sensores escolhidos, testes de 
bancada serão realizados para validar o comportamento dos 
sensores escolhidos. Os controladores dos sensores e do 
armazenamento dos dados serão validados localmente. A 
escolha do serviço de nuvem para a transmissão e 
armazenamento remoto dos dados será determinado em 
função dos recursos disponíveis na instituição. Com a 
escolha realizada do serviço de nuvem, a arquitetura 
utilizada será modelada. Os dados posteriormente serão 
enviados para a plataforma com o dispositivo protótipo 
construído. Com os dados já na nuvem, modelos de 
aprendizado de máquina serão aplicados para classificar os 
comportamentos do protótipo e sugerir ações de 
fornecimento de insumos e de serviços de manutenção.  

 

5. Principais resultados esperados 
 

Os principais resultados esperados são:  

1. Modelo de aprendizado de máquina para determinar 
qual tipo de manutenção pode �ser realizada com o 
equipamento � 

2. Conseguir utilizar os conceitos de internet das coisas 
para resolver um problema �de entrega e melhoria de 
qualidade de serviço � 

3. Utilizar técnicas de inteligência artificial para melhorar a 
vida útil dos filtros.  

 
 

	


