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1. RESUMO 

 

 As fraudes em postos de combustíveis infelizmente são uma realidade e 

muitas vezes tornam-se extremamente onerosas para o consumidor, tendo em vista 

a soma dos valores provenientes das fraudes e o altíssimo valor do combustível 

praticado no Brasil. Um dos tipos de fraudes é a alteração do volume de combustível 

indicado na bomba por dispositivos eletrônicos. Após a análise destes pontos, 

realizou-se a busca por uma forma de proporcionar maior segurança ao consumidor, 

permitindo que através do uso de um sistema possa ser verificado o volume real 

abastecido. Para a implementação do sistema, um sensor de vazão tipo turbina foi 

instalado na tubulação localizada entre o bocal de abastecimento do veículo e o seu 

tanque de combustível. Um sistema microcontrolado recebe os sinais do sensor e 

converte para vazão em litros/minuto e envia via Bluetooth para o celular. O celular 

possui um aplicativo que indicará o volume em tempo real do abastecimento e ao 

final o total, permitindo ao usuário verificar se volume registrado na bomba 

corresponde ao registrado pelo sistema. O aplicativo também possui histórico 

completo com os dados do abastecimento. Em diversos testes realizados, os 

resultados foram favoráveis atingindo o objetivo do presente projeto. Em futuros 

estudos, acredita-se que será possível desenvolver um dispositivo removível que 

possa ser adaptado a qualquer veículo, que só seria colocado no momento do 

abastecimento, evitando que sejam feitas modificações internas no veículo. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

 A relação mútua entre homem e combustível vem se firmando e evoluindo 

gradativamente desde os primórdios da humanidade, gerando uma rápida busca por 

novas formas de combustível, como, por exemplo, a era pré-histórica, onde a 

madeira era utilizada principalmente para proteção e conforto devido ao problema 

constante de temperaturas extremas, predadores e ainda era utilizada para o 

aquecimento de alimentos (SOUSA, 2017). 

 Com o início da revolução industrial ocorreu o aumento de demanda por 

novos combustíveis, tendo em vista a rápida evolução tecnológica, ensejando no 

surgimento do carvão para substituir a madeira como principal fonte de combustível. 

O carvão foi utilizado nas máquinas a vapor, famoso símbolo da supracitada 



revolução, e popularizou o novo segmento industrial, possibilitando a produção em 

grande escala e de forma padronizada, combustível este que permaneceu como 

principal até o início do século XX (FRANCISCO, 2017). 

 Em 1885, final do século XIX, o alemão Karl Benz desenvolveu o primeiro 

meio de transporte movido à gasolina. Tal fato deu início à grande demanda por 

automóveis (SANTANA, 2017). Esta invenção possibilitou o primeiro confronto 

armado com a utilização de veículos movidos à gasolina como combustível e, 

consequentemente, a evolução tecnológica da Primeira Guerra Mundial, como, por 

exemplo, o Tanque MKV e o Avião FOKKER D VII, pertencentes, respectivamente, 

ao exército Britânico e Império Alemão (AFP, 2014). Outrossim, as grandes guerras 

trouxeram inúmeras novas tecnologias, sendo que na Segunda Guerra Mundial 

houve a busca e desenvolvimento do diesel como mais uma fonte de combustível 

(SOUSA, 2017). 

 Outro combustível surge como alternativa, tendo em vista a crise no petróleo 

tornar necessária a busca por novas fontes de energia. O álcool é instituído como 

um substituto que produz menos gases poluentes, pois é obtido da cana-de-açúcar 

por meio da fermentação da sacarose. Atualmente é utilizado como uma alternativa 

em veículos bicombustíveis (SOUSA, 2017). 

 É fato que a demanda por combustíveis está se expandindo e, 

consequentemente, tais produtos ficam mais escassos, o que acarreta na prática de 

técnicas fraudulentas em bombas de combustíveis nos postos de gasolina. 

Atualmente existem três tipos: 

 

 Adulteração química: São colocadas na bomba substâncias que alteram a 

qualidade do produto. 

 Eliminador de gases obstruídos: Basicamente impede que o vapor e os gases 

presentes dentro do tanque do posto sejam injetados no tanque do veículo, 

contabilizando como combustível. 

 Bomba Baixa: É a prática mais popular entre as adulterações, para a fraude é 

utilizado um microcontrolador, que é instalado dentro da bomba e interfere no 

funcionamento da placa eletrônica alterando a contagem que aparece no 

visor. Todos os comandos são efetuados de forma remota ou por aplicativos. 

Essa fraude passa despercebido pelos consumidores, pois é impossível 

reparar na diferença de volume (AGENCIA BRASIL, 2017). 



 

3. OBJETIVOS 

 

 O presente trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema que 

realize a medição do volume do combustível introduzido no tanque de um veículo 

durante o abastecimento. O usuário poderá acompanhar a quantidade de 

combustível fornecida pela bomba através de um aplicativo de celular em tempo 

real, identificando a ocorrência de uma possível fraude. 

 

4. METODOLOGIA 

 

 O sistema projetado está dividido em três partes: a tubulação do tanque de 

gasolina, a placa controladora e o aplicativo de smartphone responsável por 

apresentar ao usuário os dados de abastecimento. Na figura 1 é possível visualizar 

onde será instalado o sensor de vazão e a placa controladora. 

 

 

Figura 1- Perspectiva de instalação dos componentes. 
  

 Na parte da tubulação do tanque de gasolina foram utilizados o sensor de 

vazão do tipo turbina WL11 Turbine Flow Meter e um retificador de vazão conectado 

diretamente na entrada do sensor. O sensor de vazão suporta até 190 litros por 

minuto e possui corpo compacto, sendo essas duas características determinantes 

para a escolha desse transdutor. Atualmente as bombas de gasolina possuem vazão 

de cerca de 50 a 70 litros/minuto e, no máximo, em casos específicos, 200 

litros/minuto (MDIC, 2016) 

 O retificador de vazão tem como objetivo aprimorar a precisão na leitura do 

sensor. Ele foi projetado seguindo a norma ABNT NBR ISSO 5167-1:2008, fazendo 

com que o fluido passe de forma linear pelo sensor. O retificador possui a seguinte 



especificação: Comprimento=570,5mm; Diâmetro= 5,74mm e Parede <0,7175mm 

NBR ISO5167-1, 1994). 

 A placa controladora é constituída pelo microcontrolador ATMEL 

ATMEGA328P, módulo Bluetooth HC-05 e o regulador de tensão LM317EMP. O 

microcontrolador recebe o sinal elétrico pulsante em Hertz do sensor e faz a 

conversão para valor de vazão em litros/minuto. Ele também é responsável por 

calcular o volume parcial e total de combustível abastecido e enviar essas 

informações ao módulo Bluetooth HC-05. Esse módulo Bluetooth está conectado ao 

microcontrolador através da interface serial. A transmissão do sinal Bluetooth ocorre 

na faixa de frequência ISM 2,4 GHZ e tem alcance de 10 metros sem barreiras. 

 A fim de garantir a alimentação de 3.3 Volts para o módulo HC-05, foi utilizado 

o regulador de tensão LM317EMP, que pode ser ajustado através de dois resistores, 

onde é possível obter uma tensão de saída de acordo com as necessidades de 

aplicação. Com o objetivo de receber o sinal do Bluetooth e que o usuário visualize o 

volume de abastecimento em seu smartphone, foi desenvolvido um aplicativo no 

Android Studio através do ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) sendo 

baseado no Intellij IDEA. 

 O aplicativo não realiza nenhum cálculo ou conversão, o microcontrolador 

envia todas as informações já processadas. Sua função é apresentar de forma fácil 

e intuitiva os dados do abastecimento ao usuário e guardar o histórico para 

consultas futuras. Para armazenar o histórico do abastecimento foi utilizado o banco 

de dados SQLiteStudio conectado ao aplicativo desenvolvido na plataforma Android.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 
 Inicialmente, fez-se necessário levantar a curva do sensor de vazão com 

objetivo de implementar um algoritmo de leitura da vazão. O sensor de vazão envia 

sinais de pulso em frequência Hertz. Para auxiliar na medição, foi utilizado um 

osciloscópio. Variando a vazão de 5 em 5 litros por minuto foi efetuada a leitura da 

frequência no osciloscópio junto à contagem de tempo de cada vazão especificada. 

 Com os dados obtidos pode-se conhecer como se comporta o sensor, então 

foi criado um método no microcontrolador que possui um algoritmo que realiza os 

cálculos através de interpolação dos pontos obtidos através do teste em laboratório 

supracitado. Esse algoritmo recebe o valor de entrada que no caso é a vazão parcial 



lida pelo sensor e compara com cada frequência que foi obtida nos testes de 

laboratório. O valor inicial é alocado em uma variável e é feita as 6 comparações 

com os dados de entrada. Todo esse processo acontece através da frequência 

(Hertz), que é a grandeza principal enviada pelo sensor de turbina. O 

microcontrolador envia os resultados para o módulo HC-05 através de sua interface 

serial TX-RX, com taxa de transferência de 9600 bits por segundo. 

 Com intuito de receber as informações enviadas do módulo Bluetooth HC-05 

foi desenvolvido um aplicativo para o sistema operacional Android utilizando a sua 

IDE Intellij. Ele possui uma tela principal com a informações necessárias para o 

usuário identificar se o volume de gasolina que entra no seu carro condiz com o da 

bomba de combustível. Na figura 2 é possível observar o menu e a tela principal do 

aplicativo. 

 

 

Figura 2 - Menu e tela principal do aplicativo. 

      

 O aplicativo recebe os valores de vazão parcial, vazão final e erro percentual 

previamente calculados pelo microcontrolador.  A principal função do aplicativo é 

exibir as informações ao usuário e possibilitar que ele crie um histórico de 

abastecimento. 

 O histórico consiste nos seguintes dados: Volume Abastecido, Valor a Pagar, 

Erro%, Nome do Posto, Preço do combustível no posto e qual foi o volume desejado 

no abastecimento. Cada um desses dados é alocado em uma variável específica e 

enviado ao banco de dados SQLite para armazenamento e consulta futura. 



 Antes de começar a instalação da tubulação, foi iniciado o desenvolvimento 

do retificador de vazão. Seguindo a norma ABNT NBR ISSO 5167-1:2008, os 

cálculos apontaram a necessidade de um total de 19 microtubos de 

Comprimento=570,5mm; Diâmetro= 5,74mm e Parede <0,7175mm dentro do 

retificador, que possui diâmetro de 1” (polegada). Toda a construção foi feita com 

material de aço inox. 

Após a construção do retificador  a tubulação original foi modificada para 

poder adaptá-lo juntamente ao sensor de vazão. A tubulação adaptada foi inserida 

entre o bocal de abastecimento e o tanque de combustível, sendo necessária a 

remoção por completo da antiga tubulação do veículo. Durante o processo de 

instalação da tubulação houve a necessidade da inclusão de um Sifão na saída do 

sensor. O principal objetivo dessa peça é manter o sensor sempre preenchido com 

combustível, possibilitando leitura correta do sinal de pulso em Hertz. O resultado 

final do conjunto montado pode ser visualizado na figura 3. 

 

 

Figura 3 – Tubulação adaptada. 
 

6. RESULTADOS 

 

 Antes da instalação do kit completo no carro, foi feito um teste com a 

tubulação inserindo água, com o objetivo de detectar possíveis vazamentos, o 

resultado foi considerado satisfatório, não apresentando nenhum vazamento.  

 Com a conclusão desse teste, iniciou-se o processo de instalação no veículo, 

porém notou-se que o espaço disponível não atendia a tubulação após a adaptação, 

Retificador 
de vazão 

Sensor de 
vazão 
tipo 
“Turbina” 

Sifão 



dessa forma a única solução encontrada foi utilizar o porta-malas do carro. A 

adaptação pode ser visualizada na figura 4. 

 

 

Figura 4 - Instalação no porta-malas 
 

 Concluído o processo de instalação no carro, foi incluído um galão de 

gasolina no bocal da tubulação do carro. Nas primeiras medições das vazões 

ocorreu uma pequena diferença nos valores finais, sendo cerca de 4% a 5%. Isso 

ocorreu devido ao fato de o sensor de vazão não ter a sua curva especificada pelo 

fabricante. A curva de vazão foi obtida em laboratório, conforme ensaio supracitado. 

Com objetivo de solucionar esse problema foi alterado o algoritmo de linearização 

das variáveis de entrada do sensor adicionando a taxa de correção de 5% para a 

variável principal no microcontrolador. 

 No segundo teste feito no posto de gasolina, conseguiu-se atingir a vazão 

desejável, porém, foi identificado um problema no aplicativo: o histórico dos 

abastecimentos não estava sendo registrado. Em análise das linhas de código no 

Android Studio, foi encontrado um problema na lógica para conexão do banco de 

dados Sqlite, impedindo que o aplicativo registrasse os dados de histórico. Para 

correção desse problema foi realizada a atualização da versão do SQLite para 

versão 3.24.0 e foi refeita a lógica de conexão de banco de dados. 

   

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Após diversos testes em laboratório e também nos postos de gasolina, os 

resultados foram favoráveis, atingindo o objetivo principal do presente projeto. 



 Um limitante para implementação desse projeto em outros veículos é a 

necessidade de adaptação do sensor no tanque de gasolina, o que pode acarretar 

maiores adaptações dependendo do modelo do veículo, pois cada fabricante dispõe 

de uma maneira diferente de fabricação no duto de alimentação do combustível. 

 Em futuros estudos, acredita-se ser possível acoplar um dispositivo removível 

no bocal de entrada do tanque do carro, que só seria colocado no momento do 

abastecimento, evitando que sejam feitas modificações internas, neste caso também 

ficaria transparente ao posto a verificação do volume abastecido. 
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