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RESUMO 

 

A água vem sendo utilizada com extremo desperdício, principalmente em 

grandes metrópoles, devido a vazamentos por conta do sistema de distribuição que em 

muitos pontos é velho e precisa ser substituído. Processos de urbanização, produção 

agrícola, casos de furto e fraude de água são os maiores causadores do gasto 

excessivo.  

Segundo o relatório anual publicado pela ONU. A previsão é de que em 2050 

mais de 45% da população mundial não terá sequer a quantidade mínima individual de 

água para necessidades básicas.  

Uma das formas de tentar amenizar esse gasto partindo desde as residências, é 

o sistema de monitoramento de água diário em residências e prédios. Segundo a 

Organização Mundial da Saúde o brasileiro usa em média por mês 4980 litros de água 

por pessoa (2012), são recomendados 3300 litros de água por mês, o suficiente para 

atender as necessidades básicas de uma pessoa, por tanto o sistema visa o 

monitoramento mensal dessa quantidade de água dependendo de quantos moradores 

temos em uma residência.  

Em prédios o grande benefício deste projeto seria a medição individualizada, 

evitando que um morador que consome menos pague o mesmo preço que o que 

consome mais. Os benefícios do projeto são muito claros a economia de água e de 

dinheiro. 

 

 

Palavras-chave: Economia, água e residências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The water has been used with extreme waste, especially in large cities due to 

leaks because of the distribution system that in many ways is old and needs replacing. 

Urbanization processes, agricultural production, cases of theft and fraud water are the 

main causes of excessive spending. 

According to the annual report published by the UN. It is expected that by 2050 

over 45% of the world population does not even have the individual minimum amount of 

water for basic needs. 

One way to try to mitigate this expense starting from the residences, is the daily 

water monitoring system in homes and buildings. According to the World Health 

Organization Brazilian uses on average per month 4980 liters of water per person 

(2012), are recommended 3300 liters of water per month, enough to meet the basic 

needs of a person, therefore the system is aimed at monitoring monthly this amount of 

water depending on how many residents have in a residence. 

In buildings the great benefit of this project would be the individual metering, 

preventing a resident that consumes less pay the same price as consuming more. The 

benefits of the project are very clear the water and saving money. 

 

 

Keywords: Economy, water and homes. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

É de conhecimento de toda a população mundial a importância do uso correto 

da água, um recurso essencial para nossas vidas, porém não é bem isso que vem 

acontecendo. Os processos de urbanização, produção agrícola e os processos 

industriais são os que mais contribuem para o seu mau uso, pois a grande maioria 

não tem projetos para a reutilização da água usada nesses processos. 

A água tem sido utilizada com muito desperdício e descaso em todo o mundo, 

segundo a ONU o maior vilão do consumo da água no mundo é a agricultura 

responsável por 70 % do gasto, logo em seguida vem a atividade industrial com 22 

%, por último temos o consumo residencial com 8 %. Olhando sem ir muito a fundo, 

esses 8 % das residências parecem pouco, porém se esse número pudesse diminuir 

traria grandes benefícios.  

Um estudo elaborado pelo grupo Parceiros da Natureza prevê que se os 

governos e a sociedade não tomarem providências até 2025, dois terços da 

população viverão em condições de grande escassez de água.  

Porém, ainda existe esperança de resolver o problema, se providências forem 

tomadas. Em um relatório para o Desenvolvimento Humano, feito em 2006 pela 

ONU, a organização apontou que com medidas simples de consumo consciente, 

aliada a novas tecnologias adequadas poderão ajudar a equilibrar o desnível entre a 

oferta e a procura da água. 

 

1.1 Tema e delimitação 

 

Nesse tempo de falta de água e de racionamento, a sociedade precisa aprender 

que, este recurso tão precioso, necessita ser poupado, pois não haverá água para 

todos por toda a eternidade, da maneira, pela qual a mesma, esta sendo usada. 

Este projeto se enquadra na economia de água em residências, utilizando um 

sistema que monitora o consumo de água mensalmente. O mesmo abrange a área 

de eletrônica e automação. 
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1.2 Objetivos  

 

O objetivo do projeto é criar uma solução criativa e ao alcance de todos para 

que possam compreender o quanto é importante economizar água, fazendo com 

que as pessoas se conscientizem com a falta dela, antes que a mesma acabe. 

Neste projeto são estudados sistemas de medição de água visando o controle 

do gasto em cada residência de um prédio. 

O projeto trará não só benefícios pela diminuição do consumo de água, mas 

também na diminuição do valor da conta, pois se implantado em prédios haverá uma 

individualização do consumo, evitando assim fraudes e furtos na hora do 

pagamento. 

Não haverá mais o problema do morador ter que pagar o mesmo preço que o 

seu vizinho que gastou mais água durante o mês. 

 

1.3 Justificativa  

 

Foi pensando na crise hídrica e na situação de degradação que se tem no 

país que surgiu a ideia principal desse projeto, em que a eletrônica e a automação 

poderão, ajudar na conservação desse recurso tão importante para a vida no 

mundo. 

 

1.4 Metodologia 

 

A pesquisa será realizada em um prédio residencial, o projeto de distribuição 

de água por apartamento e seu funcionamento serão analisados, também 

pretendemos ir até uma distribuidora de água (DAE) observar maneiras eficientes de 

distribuição da mesma e também como economiza-la facilmente. 

A análise do prédio será muito importante, pois o projeto deve abranger tanto 

prédios com distribuição de água mais antiga em que existe apenas um hidrômetro 

que distribui água para todo o prédio, como em mais novos em que a um hidrômetro 

para cada residência. Porém o foco é maior em prédios mais velhos em que os 
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moradores se interessariam mais pelo projeto, pois o benefício não seria apenas a 

economia de água, mas também a economia na conta. 

 Em prédios mais antigos o sistema de medição é coletivo. No final do mês a 

conta de água que chega é dividida igualmente entre todos os moradores, ou seja, 

uma família de 4 pessoas paga a mesma quantia que uma de 7.Quem economiza 

paga o mesmo preço de quem desperdiça. Além dessa injustiça, dificilmente haverá 

como saber quem é o grande vilão da conta no prédio, nem saber se existe algum 

tipo de vazamento, pois não há esse controle. Assim acarretando em um grande 

desperdício de água. 

Com a implantação do sistema de medição muita coisa muda, pois, vai existir 

um monitoramento da quantia de água gasta, assim beneficiando o morador, o 

condomínio, a administradora, além da grande contribuição com o meio ambiente. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste projeto a ideia principal é a economia de agua por um sistema de 

monitoramento de vazão em prédio por apartamentos, onde na maioria das vezes é 

utilizado um sistema coletivo de medição de água. 

A diferença entre um sistema de medição coletivo e um sistema de medição 

individualizado é a precisão de quanto foi gasto por apartamento. Para realizar este 

projeto utilizaremos: microcontrolador arduino, sensor de fluxo de água, display, 

reservatório e bomba hidráulica. 

 

2.1 Medição de água em prédios 

 

A urbanização no Brasil se deu rapidamente, na segunda metade do século 

XX, com isso a própria sociedade brasileira se torna cada vez mais urbana. Essa 

escolha de aglomeração em grandes centros urbanos gerou um grande problema, a 

falta de moradias. A solução mais rápida foi o aumento de prédios, pois eles ocupam 

muitas pessoas em uma área bem menor do que casas. 
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2.1.1 Medição coletiva 

 

A medição coletiva contém um único medidor coletivo(hidrômetro), que coleta 

quanto foi consumido de água total no prédio e depois a fatura é dividida igualmente 

para cada morador, sem discriminação dos gastos particulares e coletivos. 

Figura 1  Medidor coletivo 
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2.1.2 Medição Individual 

 

A medição individual consiste em um medidor(hidrômetro) para cada 

apartamento, que coleta o quanto cada apartamento consumiu e então a fatura vem 

individualizada com o quanto realmente cada apartamento gastou. 

Em 17 de março de 2011, foi decretada na cidade do Rio de Janeiro, a 

obrigatoriedade da cobrança individualizada de água nos prédios que forem 

construídos a partir daquela data. 

 

Figura 2  Medidor Individual 
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3 PLANEJAMENTO DO PROJETO 

 

3.1 Componentes eletrônicos e hidráulicos utilizados no projeto 

 

3.1.1 Microcontrolador Arduino UNO 

 

Definição de microcontrolador: Os microcontroladores são 

microprocessadores que podem ser programados para funções específicas. Em 

geral, eles são usados para controlar circuitos e, por isso, são comumente 

encontrados dentro de outros dispositivos, sendo conhecidos como "controladores 

embutidos". A estrutura interna de um microcontrolador apresenta um processador, 

bem como circuitos de memória e periféricos de entrada e saída. 

 Principais Características: Com freqüências de clock de poucos MHz 

(Megahertz) ou talvez menos, os microcontroladores operam a uma freqüência muito 

baixa se comparados com os microprocessadores atuais, no entanto são adequados 

para a maioria das aplicações usuais como por exemplo controlar uma máquina de 

lavar roupas ou uma esteira de chão de fábrica. O seu consumo em geral é 

relativamente pequeno, normalmente na casa dos miliwatts e possuem geralmente 

habilidade para entrar em modo de espera (Sleep ou Wait) aguardando por uma 

interrupção ou evento externo, como por exemplo o acionamento de uma tecla, ou 

um sinal que chega via uma interface de dados. O consumo destes 

microcontroladores em modo de espera pode chegar na casa dos nanowatts, 

tornando-os ideais para aplicações onde a exigência de baixo consumo de energia é 

um fator decisivo para o sucesso do projeto. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Clock
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Figura 3  Microcontrolador arduino UNO 

 Como é utilizado no projeto: O Microcontrolador é utilizado no projeto para 

processar a informação passada do sensor de fluxo de água para o display. 

Datasheet do microcontrolador arduino UNO na figura 4. 
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Figura 4  Datasheet do microcontrolador arduino UNO 
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3.1.2 Sensor de fluxo de água 3/4 

 

 Definição de sensor de fluxo de água: Identificar e medir o fluxo/vazão de 

água. 

 Funcionamento: Sensor de fluxo de água é constituído por um corpo de 

válvula de plástico, um rotor de água, e um sensor de efeito Hall. Quando a água flui 

através do rotor nos rolos do rotor sua velocidade muda com diferentes taxas de 

fluxo e o sensor de efeito Hall emite o sinal de pulso correspondente. 

 

Figura 5 Sensor de fluxo de água 3/4 

 Como é utilizado no projeto: O sensor mede por meio de pulsos que são 

enviados ao microcontrolador a quantidade de água que o apartamento está 

consumindo, através dele é possível saber quanto a residência gasta em litros por 

minuto.  

Datasheet do sensor de fluxo de água nas figuras 6 e 7. 
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Figura 6  Parte 1 do datasheet do sensor de fluxo de água 
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Figura 7 Parte 2 do datasheet do sensor de fluxo de água  
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3.1.3 Display LCD I2C 20x4 

 

 Definição de display: É um painel eletrônico que tem como objetivo exibir 

informações variadas para o operador. 

Um monitor de cristal líquido (em inglês liquid crystal display; LCD) é um 

monitor muito leve e fino, sem partes móveis. Consiste de um líquido polarizador da 

luz, eletricamente controlado, que se encontra comprimido dentro de celas entre 

duas lâminas transparentes polarizadoras. Os eixos polarizadores das duas lâminas 

estão alinhados perpendicularmente entre si. 

 

 

 

 

 

Figura 8 Display LCD I2C 20X4 

 

 Como é utilizado no projeto: Exibe quantos litros de água já foram gastos e o 

valor da conta. 

Datasheet do display LCD 20x4 na figura 9. 
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Figura 9 Datasheet do display LCD 20X4. 
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3.1.4 Caixa d’água 

 

 Definição de caixa d’água: Recipiente utilizado para o armazenamento de 

água.  

 

Figura 10 Caixa d’água 

 

 

Como é utilizado no projeto: É utilizada para armazenar a água que será 

utilizada no projeto. 

 

3.1.5 Moto Bomba 1000c 

 

Definição: Ela é usada para transferir água de um lugar para o outro. Muitas 

vezes tem o objetivo de abastecer uma casa ou propriedade. 
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 Funcionamento: Para trabalhar, os sistemas hidráulicos fazem uso de fluido 

comprimido para realizar um trabalho. O mais comum é que esse líquido seja um 

óleo bastante fino, de um grau especial, que é bombeado para dentro do sistema 

com o objetivo de produzir pressão por vários tipos de bombas hidráulicas. Estas 

bombas têm, geralmente, os mecanismos rotativos com tolerâncias pequenas entre 

as partes móveis e os compartimentos. Em comparação com outros tipos de 

bombas, a maioria dos tipos de bombas hidráulicas também apresenta baixas 

velocidades de rotação. 

A moto bomba foi projetada para aplicações em climatizadores, recalques, 

filtros biológicos, skimmers, circulação em aquários de água doce e salgada, 

pequenas fontes e chafarizes. 

Silenciosa e eficaz, a moto bomba produz intensa movimentação de água, 

com baixo consumo de energia elétrica. Os componentes elétricos são totalmente 

imersos em resina epóxi tornando-a segura contra choques elétricos, mesmo 

trabalhando continuamente submersa. 

 

Figura 11 Moto bomba 1000c 

Como é utilizado no projeto: Ela é usada para bombear a água que está 

armazenada em um recipiente, fazendo a mesma passar pelo sensor de fluxo e 

mandando-a para o apartamento. 
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3.2 FUNCIONAMENTO DO PROJETO 

 

3.2.1 Desenho funcionamento do projeto 

 

Figura 12 Funcionamento do projeto 
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3.2.2 Descrição de funcionamento do projeto passo a passo 

 

 A água armazenada na caixa d’água é bombeada por uma moto bomba 

1000c.  

 Da moto bomba 1000c essa água passa pelos sensores de fluxo de água e 

vai para os apartamentos. 

 Depois da passagem da água pelos sensores os mesmos enviam através de 

pulsos a quantidade de água consumida por cada apartamento ao microcontrolador. 

 O microcontrolador processa essas informações e as envia para o display de 

cada apartamento. 

 Assim possibilitando a cada morador saber a quantidade de água gasta por 

sua residência e o valor da sua conta durante o mês todo, facilitando assim o 

controle do consumo. 

 
3.2.3 Diagrama de blocos do funcionamento do projeto  

 

Figura 13 Diagrama de blocos 
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3.3 PARTE LÓGICA DO PROJETO 

 

3.3.1 Fluxograma 

 

Figura 14 Fluxograma 
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Descrição do fluxograma: Foi feito um fluxograma demonstrando o caminho 

certo para o bom funcionamento do sistema e com problemas que podem afetar o 

circuito, como por exemplo, algum problema no microcontrolador ou no sensor de 

fluxo de água. 

 

 Custos 

 

 Custos parte eletrônica 

MATERIAIS CUSTO TOTAL 

Microcontrolador arduino uno R$ 60,05 

R$

245,53 

2 Sensores de fluxo de água R$75,70 

 2 Displays LCD 20X4 R$ 109,78 

 Tabela 1 Planilha de custos da parte eletrônica do projeto 

 

 Custos parte hidráulica 

MATERIAIS CUSTOS TOTAL 

Tubo PVC 20mm de 3 metros R$ 8,79 R$114,75 

Moto bomba 1000c R$ 48,90 

 2 cotovelos 20mm R$ 1,18 

2 registros R$ 35,98 

Tampão PVC 200mm R$ 17,90 

Tubo PVC 200mm  

2 T’s R$ 2,00 

Tabela 2 Planilha de custos da parte hidráulica do projeto 
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 Custos maquete 

 

 

 

 

 

Tabela 3 Planilha de custos maquete 

 

 Custo total 

O custo total foi de R$ 440,28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAIS CUSTO 

MADEIRA R$ 80,00 
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4 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

 

A adaptação e montagem do projeto foi baseada no funcionamento de um 

hidrômetro digital. 

Todos os circuitos foram projetados e dimensionados para atender as 

necessidades do sistema. Após definidos os circuitos e os componentes eletrônicos 

e hidráulicos, partiu-se para uma avaliação dos mesmos a partir de testes antes da 

montagem. 

Para facilitar o desenvolvimento o projeto foi dividido em quatro partes: 

Maquete, hidráulica, central de medição e programação. Desta forma tivemos um 

melhor aproveitamento do tempo empregado diminuindo consideravelmente 

possíveis falhas e consequente retrabalho. 

 

4.1 Desenvolvimento da central de medição 

 

A central de medição é a parte mais importante do projeto, nela todas as 

informações são processadas e enviadas aos displays. Numa aplicação prática a 

central de medição ficaria instalada na entrada de água do apartamento. Sua função 

é processar as informações vindas do sensor de fluxo e repassá-las ao display. A 

central de medição é responsável também pela conversão dos litros medidos no 

valor da conta ao fim do mês. 

A Central de medição é composta pelos seguintes componentes: Sensor de 

fluxo de água 3/4, microcontrolador arduino UNO e display LCD I2C 20X4. Na figura 

15 é mostrada a central de medição e nas figuras 16 e 17 é demonstrado o esquema 

eletrônico da central de medição, englobando todos seus componentes. 

A grande dificuldade no seu desenvolvimento foi a falta de conhecimento e 

experiência no trabalho com o arduino UNO. Porém com muita pesquisa o trabalho 

foi realizado. 
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Figura 15 Central de medição 

  

 

 

 

Figura 16 Ligação eletrônica entre o microcontrolador arduino UNO e o 

display LCD I2C 20X4 



27 

 

Descrição do circuito eletrônico entre o display LCD I2C 20X4 e o 

microcontrolador arduino UNO: O fio preto sai da entrada GND no microcontrolador 

e vai para a GND do display, o fio vermelho sai da entrada 5V do microcontrolador e 

vai para a VCC do display, o fio amarelo sai da entrada SDA do microcontrolador e 

vai para a SDA do display e por fim o fio verde sai da entrada SCL do 

microcontrolador e vai para a SCL do display.  

 

Figura 17 Ligação eletrônica entre o microcontrolador arduino UNO e o 

sensor de fluxo de água ¾ 

 

Descrição do circuito eletrônico entre o sensor de fluxo de água ¾ e o 

microcontrolador arduino UNO: O fio vermelho do sensor vai para a entrada de 5 V 

do microcontrolador, o fio preto vai para a entrada GND e o amarelo para a entrada 

2. 

 

4.2 Desenvolvimento da maquete 

 

Esta maquete é composta por uma caixa d’água, tubulações de passagem, 

sensores de fluxo, bomba hidráulica, microcontrolador e displays. 
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4.2.1 Base 

 

A base da maquete consiste numa estrutura de madeira de 67 cm por 67 cm. 

 

4.2.3 Prédio  

 

O Prédio é composto por três bases de 60 cm de altura por 20 cm de largura 

e é dividido em quatro andares. 

 

4.3 Desenvolvimento da parte hidráulica 

 

A parte hidráulica é parte essencial do projeto, é por ela que passa todo 

sistema hídrico do projeto, levando a água para cada apartamento, composta por 

tubulações de passagem e uma moto bomba 1000c. Foram feitos testes com todos 

os canos antes de utilizá-los para verificar se não havia fissuras. 

Houve problemas de vazamento de água que foram corrigidos facilmente com 

a utilização de isolantes  

A escolha da moto bomba 1000c foi determinada pela necessidade de maior 

vazão no projeto. 

 

4.3.1 Montagem da caixa d’água  

 

Para a simulação de uma unidade consumidora, é necessário um 

fornecimento de água contínuo semelhante ao encontrado nos prédios e residências 

fornecido pela concessionária. Na base utilizada para a maquete foi utilizado um 

recipiente de 62 cm de altura por 20 cm de largura feito de cano PVC 200 mm como 

reservatório acompanhado de um tampão e um suporte para sustentação da 

mesma. 

No desenvolvimento houve a necessidade de furar o cano de uma forma que 

não vazasse, porém, houve vazamento. A solução encontrada foi vedar o mesmo 

com borracha e uma camada de silicone.  

A capacidade da caixa d’água é de aproximadamente 20 litros .  
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Figura 18 caixa d’água com o sistema hídrico conectado 

 

4.4 Desenvolvimento da programação 

 

Parte responsável por ordenar cada função dos componentes eletrônicos do 

projeto. 

A programação foi feita em linguagem c ++ e passada para arduino.  

Houve problemas ao passar as informações desejadas para o display, pois, a 

programação feita era para um display LCD 20X4 sem módulo I2C, quando o que o 

grupo possuía era um display LCD 20X4 com módulo I2C, houve a necessidade de 

uma pesquisa mais detalhada com relação a programação do mesmo. 

Foram pesquisados programas teste que fossem compatíveis com aquele 

modelo de display, foram feitas adaptações e o problema foi resolvido. 

O programa utilizado para o teste do display pode ser visto na figura 19. 
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Figura 19 Programa para teste do display 

Após o teste foi detectada a diferença entre o programa que o grupo possuía 

e o utilizado para testar o display. Suas bibliotecas eram diferentes, um usava 

LiquidCrystal e o outro LiquidCrystal_I2C, também tiveram que ser feitas adaptações 

na parte da pinagem do display. 

O resultado obtido na programação pode ser visto na figura 20. 
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Figura 20 Informações exibidas no display 
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5 RESULTADOS OBTIDOS 

 

Os objetivos específicos propostos no início do projeto foram atingidos após 

muita pesquisa sobre cada componente e como cada um poderia ser utilizado. 

Foram feitas pesquisas sobre cada componente individualmente e após muito 

estudo sobre o funcionamento de cada um, o projeto começou a ser desenvolvido. 

Foi feita uma literatura detalhada sobre sensores de fluxo, microcontroladores 

e displays. 

A montagem da central de medição se deu após uma pesquisa detalhada 

sobre a programação que foi provavelmente a parte mais trabalhosa do projeto 

Após muita pesquisa o projeto começou a ser desenvolvido.  

O objetivo principal de informar o total de litros gastos e o valor da conta ao 

final do mês foi atingido através da junção da programação com a parte eletrônica e 

hidráulica. 

Com todos os objetivos do projeto atingidos, foi possível construir e montar o 

protótipo em sua bancada. Foram efetuados todos os testes e realizada a integração 

dos dispositivos, tendo como resultado final o perfeito funcionamento do projeto. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Através desse projeto foi possível compreender mais sobre sistemas de 

medição de água, como eles funcionam e também o quão importante é controlar o 

gasto de água. 

Foi destacada em primeiro lugar a importância da economia de água para a 

preservação desse recurso, porém o projeto também teve foco na economia de 

dinheiro. 

O presente trabalho foi realizado com o objetivo de facilitar o controle do 

gasto de água em prédios e residências através de um sistema que ajudasse o 

consumidor a monitorar seu gasto durante o mês. 

O sistema também foi empregado para que em prédios houvesse uma conta 

mais justa, pois o sistema pode servir para individualizar o consumo tendo uma 

análise para cada apartamento. 

O método utilizado não causa danos ao sistema hídrico podendo ser utilizado 

tanto em prédios como em residências. 

O sistema de medição busca a instalação mais rápida e limpa possível, pois, 

na maioria das vezes é instalado em residências já habitadas. 

Desde o início o objetivo do projeto era montar um aparelho de baixo custo, 

simples e que pudesse medir o consumo de água de uma residência com precisão, 

tornando essa informação disponível ao morador, tendo como principal dificuldade a 

falta de conhecimento com o arduino trazendo problemas no início do projeto. Porém 

com base nos conhecimentos adquiridos durante o curso a respeito de eletrônica, 

programação, usinagem... Todos os problemas foram contornados 

O desenvolvimento deste projeto contribuiu muito para a síntese dos 

conhecimentos adquiridos durante todo o curso, aplicando na prática toda a teoria 

dada em sala de aula.  

Desta forma conclui-se que o sistema de medição de água em prédios é uma 

solução eficaz para o consumo consciente da água, pois facilita o monitoramento do 

seu gasto, deixando o acesso a informações como o gasto de água e o valor da 

conta com um acesso muito mais fácil ao consumidor e não somente ao fim do mês 

como acontece na maioria dos casos. 
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Este projeto pode ser usado como base para um sistema um pouco mais 

complexo como, por exemplo, um sistema que além de medir controle o gasto de 

água. 
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APÊNDICE A – PROGRAMA DO PROJETO 

 

#include <Wire.h> 

#include <LiquidCrystal_I2C.h> 

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,2,1,0,4,5,6,7,3, POSITIVE); 

  

float vazao;          //Variável para armazenar o valor em L/min 

float media = 0;      //Variável para fazer a média 

int contaPulso;       //Variável para a quantidade de pulsos 

int i = 0;            //Variável para segundos 

int Min = 00;         //Variável para minutos 

float Litros = 0;     //Variável para Quantidade de agua 

float MiliLitros = 0; //Variavel para Conversão 

float Preco = 0;     //Variável para o preço  

  

 void setup() 

{ 

  Serial.begin(9600); 

  

  lcd.begin(20,4); 

  lcd.setCursor( 0, 0); 

  lcd.print("SISTEMA DE"); 

  lcd.setCursor( 0, 1); 

  lcd.print("MONITORAMENTO AGUA"); 

  delay(3000); 

  lcd.clear(); 

  pinMode(2, INPUT); 

  attachInterrupt(0, incpulso, RISING); //Configura o pino 2(Interrupção 0) 

interrupção 

 } 

  

  

void loop () 

{ 
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  contaPulso = 0;//Zera a variável 

  sei();         //Habilita interrupção 

  delay (1000);  //Aguarda 1 segundo 

  vazao = contaPulso / 5.5; //Converte para L/min 

  media = media + vazao;    //Soma a vazão para o calculo da media 

  i++; 

  lcd.setCursor(0, 0); 

  lcd.print("Vazao: "); 

  lcd.print(vazao);        //Escreve no display o valor da vazão 

  lcd.print("L/min");    //Escreve L/min 

  lcd.setCursor(0, 1); 

  lcd.print("Tempo: "); 

  lcd.print(Min); 

  lcd.print(":");         //Escreve : 

  lcd.print(i);           //Escreve a contagem i (segundos) 

  lcd.print("Min");    //Escreve : 

  MiliLitros = vazao / 60; 

  Litros = Litros + MiliLitros; 

  lcd.setCursor(0,2); 

  lcd.print("Gasto total:"); 

  lcd.print(Litros); 

  lcd.print("L"); 

  lcd.setCursor(0,3); 

  lcd.print("Conta: R$ "); 

  Preco = Litros* 0.00245; // Litros vezes o valor do litro 

  lcd.print(Preco); 

  if (i == 60) 

  { 

    Min++; 

    lcd.print(Min); 

  

    if (Min >= 60) 

    { 

      Min = 0; 
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    } 

    media = media / 60;                    //faz a média 

    Serial.print("nMedia por mês = "); //Imprime a frase Media por mês = 

    Serial.print(media);                   //Imprime o valor da media 

    Serial.println(" L ");           //Imprime L 

    media = 0;                             //Zera a variável media para uma nova 

contagem 

    i = 0;                                 //Zera a variável i para uma nova contagem 

  } 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


