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DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO DE MEDIDOR DE VAZÃO DE 

ÁGUA ATRAVÉS DE UMA CÉLULA DE CARGA  

 

Luís Felipe Monteiro Moreno Rezende1; Matheus Costa Sobrinho 2 

RESUMO: Devido à escassez de água tanto no Brasil, como no mundo, torna-se necessária a 

redução de qualquer tipo de perda no sistema de abastecimento. Portanto, o presente trabalho visou 

desenvolver um equipamento que possibilitasse contabilizar a água de maneira mais precisa que o 

hidrômetro, utilizando materiais de baixo custo e a partir de um método diferenciado de medição, 

reduzindo assim a quantidade de perdas aparentes para as concessionárias de abastecimento de 

água. Para isso, foi confeccionado um protótipo e realizado um estudo de teor quantitativo do 

comportamento do aparelho em relação a alguns concorrentes. Porém, os resultados encontrados 

durante a sessão de testes não foram suficientes para tornar o aparelho competitivo, pois em algumas 

tentativas, esse registrou erros na faixa de 25%, valores esses que são inaceitáveis para as normas 

vigentes. Contudo, o desenvolvimento ainda se encontra em fase embrionária e devem ser realizados 

diversos ajustes e testes para melhorar o desempenho desse dispositivo. 
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INTRODUÇÃO 

A sociedade, atualmente, vem enfrentando um grave problema devido à escassez de recursos 

hídricos, fato esse que vem sendo potencializado pelo aumento populacional e, consequentemente, 

aumento do consumo tanto na área de irrigação quanto no abastecimento urbano. "A população do 

planeta cresceu três vezes no século XX e o consumo de água aumentou seis vezes" (VICTORINO, 

2007), tal informação alerta para a necessidade de um maior controle do consumo. O uso consciente 

desse recurso é, além de inteligente, necessário já que se trata de um recurso finito.  

Atualmente o medidor mais utilizado para controle do volume de água consumido nas 

residências é o hidrômetro, que apresenta, em suas características, uma forma analógica de medição 

que requer uma maior atenção e mão de obra por parte do consumidor e das empresas responsáveis 

pelo monitoramento da rede. Esses fatos inviabilizam o acompanhamento em tempo real e torna o 

equipamento defasado no que diz respeito à localização de vazamentos, segundo Grosskopf (2016). 

Ele apresenta outros problemas, tais como: certa imprecisão na contabilização da água e a 

presença de bolhas de ar nas tubulações, por exemplo, essa submedição nos hidrômetros pode ser 

provocada por diversos fatores, como o perfil de consumo, a qualidade da água, condições ambientais 

e climáticas, a velocidade da água, o correto dimensionamento, a posição de instalação, entre outros. 

Além disso, necessita do deslocamento de um funcionário da concessionária responsável pelo 

abastecimento até a residência para realizar a leitura do consumo mensalmente e tem como empecilho 
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a necessidade de o consumidor verificar o quanto foi consumido apenas no aparelho do hidrômetro 

ou na conta de água no final do mês, não havendo uma facilidade no acompanhamento instantâneo. 

Tais situações geram incômodos e gastos desnecessários, além de não se adequarem à modernidade 

e praticidade disponibilizadas pelas tecnologias atuais. 

Nos dias de hoje, com a crescente necessidade tecnológica torna-se cada vez mais importante a 

introdução de produtos que facilitem a vida do indivíduo em diferentes contextos. Diante desse 

cenário é que sistemas programáveis estão cada vez mais presentes na vida da população e a 

introdução de novos aplicativos para smartphone, que sirvam como ferramentas e auxiliem as 

pessoas, se faz indispensável. Segundo Montebeller (2006), a automação tem o papel de aperfeiçoar 

processos e aumentar a produtividade e a qualidade dos produtos ou serviços. Com isso a automação 

de processos referentes à medição e monitoramento do consumo de água traz às empresas ganhos 

significativos de produtividade. E com a leitura realizada automaticamente na edificação será possível 

melhorar alguns processos existentes nas empresas de saneamento e também constatar, de forma mais 

rápida e eficiente, vazamentos ou até mesmo problemas de falta de água e inconsistência de dados, 

de acordo com o Sebrae (2015). 

Portanto, o produto proposto possibilitará uma maior praticidade para os usuários ao visualizar 

o quanto consumiram de água, em tempo real. Sendo assim, será realizado o desenvolvimento de um 

sistema eletrônico embarcado, que consiste em uma combinação de hardware, software e possíveis 

componentes adicionais mecânicos, desenvolvidos para a execução de uma função dedicada (LI e 

YAO, 2003), baseado em tecnologias livres e de baixo custo para realizar a automação da medição 

do volume de água consumido e em tempo real. 

O objetivo geral do presente trabalho é desenvolver um sistema digital de medição de vazão de 

baixo custo, a partir de um método de contagem através do princípio de Arquimedes e de uma célula 

de carga. 

O objetivo específico é comparar a eficiência do protótipo em relação ao hidrômetro e ao sensor 

de fluxo de água. 

METODOLOGIA 

A metodologia utilizada para este trabalho trata-se de um teor quantitativo e foi dividida em 

basicamente quatro etapas: desenvolvimento e teste do protótipo; análise da eficiência do hidrômetro; 

análise da eficiência do sensor de fluxo de água; e comparativo dos resultados dos três dispositivos. 

Eficiência do hidrômetro 

Para analisar a eficiência do hidrômetro, foram utilizados os dados do teste descrito no 

parágrafo anterior em conjunto com o artigo realizado por Gularte (2005), relacionando-os tanto com 

o desempenho do protótipo, como com os valores de erros máximos admissíveis para hidrômetros de 

acordo com a portaria nº 246 (2000) do INMETRO. 

Eficiência do Sensor de fluxo de água 
Com o objetivo de analisar a eficiência do sensor de fluxo de água, foi necessário entender 

melhor o seu funcionamento e calibração, para isso foram realizados alguns testes iniciais e 

provisórios até ele ser colocado em condições ideais de teste, para isso ele foi conectado ao Arduino 

com o pino de pulso (fio amarelo) na porta digital 2, o neutro (fio preto) ligado ao pino GND e o de 

alimentação (fio vermelho) ligado a uma tensão de 5V. 

Em seguida, foi colocado o conjunto (sensor/Arduino) em uma plataforma provisória de testes, 

para circular água no sensor e despejar em um recipiente graduado com marcação de volume, como 

também foi desenvolvido um código de testes para que pudesse ser calibrado. O processo de 

calibração do sensor foi feito a partir da conferência e comparação do volume de água que passou por 
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ele com o registrado, após isso, se houvesse grande divergência no resultado, seria mudado o valor 

da fórmula na programação do Arduino referente a conversão de pulsos elétricos para litro/minuto 

para que atendesse a realidade. 

Após isso, optou-se por mudar o local de teste para a plataforma com a caixa d’água, sendo 

posicionada a uma altura de 3 metros de coluna d’água (m.c.a.) em relação ao sensor. 

Em seguida, começaram os testes novamente e tentou-se calibrar o sensor mais uma vez – 

utilizando nesse teste um recipiente graduado com volume de 6 litros, pois para cada local e situação 

deve ser feita uma nova calibração. 

Para começar foi usada uma fórmula que consiste em dividir o número de pulsos captados pelo 

sensor a cada segundo por um coeficiente de calibração, que também transforma o resultado em 

litros/minuto. 

Com isso, liberou-se a passagem de água pelo sensor e foi marcado o tempo do fluxo aberto 

para cada teste. Não obtendo o resultado correto, foi-se modificando o coeficiente até chegar no 

volume medido de maneira satisfatória. Começou, então, com o fator de calibração igual a 8, seguindo 

o que o manual do aparelho orienta, mas não obtida uma coerência entre as medições, portanto foi 

seguida a sequência dos coeficientes usada a seguir: 8; 8,125; 8,2167; 8,2167; 7,5; 7; 6; 6,5; 6,7; 6,73; 

6,73; 6,73; e por fim estabilizando corretamente em 6 litros com o coeficiente de 6,735. 

Após calibrar corretamente o sensor, foram feitos mais 9 testes para verificar a eficiência, 

estabilidade e variação do sensor. 

Foram utilizados também, para efeito de comparação, os resultados do artigo de Grosskopf 

(2016) em relação a eficiência do sensor, para que houvesse uma maior certeza quanto aos resultados 

encontrados in loco. 

RESULTADOS 

Após finalizados todos os testes, foi possível analisar as medições dos três dispositivos, 

comparando-os entre si. 

Hidrômetro e protótipo 

Como relatado na revisão bibliográfica, os erros máximos admissíveis para hidrômetros novos 

de acordo com portaria nº 246 (2000) do INMETRO são de ± 5% para vazões entre a mínima (Qmín) 

e a de transição (Qt) e ± 2% para vazões entre a de transição (Qt) e a máxima (Qmáx). 

Portanto, como as vazões utilizadas nos testes foram superiores à de transição de 2 litros por 

minuto ou 0,12 m³/h, foi adotado ± 2% como o erro máximo admissível para o hidrômetro. Como o 

protótipo não possui nenhuma norma recomendando os erros máximos por ser um produto novo, 

então foi adotada a mesma porcentagem de erro do hidrômetro, pois nos testes o mesmo fluxo de 

água passou pelos dois dispositivos ao mesmo tempo. 

Em relação a calibração do protótipo, foram realizadas 14 medições utilizando o hidrômetro até 

chegar em um coeficiente estável. No começo os valores variavam bastante, independente da vazão 

aplicada, chegando aos erros extremos máximo de 1605,84 e mínimo de coeficiente de 630. Ao obter 

os quatro últimos resultados, foi observado que o protótipo se manteve perto do valor de 800, com 

isso, esse valor foi adotado como o coeficiente que transformará a pressão aplicada no sensor em 

vazão na unidade de litros por minuto para os testes posteriores. Valendo ressaltar que como a 

calibração foi realizada a partir do hidrômetro, os erros que este possui serão passados para o 

protótipo. 

Após ter adotado o coeficiente para as medições, foram realizados os testes para comparar as 

vazões entres os aparelhos. Após 7 tentativas, assumindo que as vazões do hidrômetro seriam o 

referencial do teste, percebeu-se que ambos tiveram vazões próximas, variando tanto para mais, como 
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para menos. Em valores absolutos, houve uma diferença máxima de 2,28 litros por minuto a menos 

na medição do protótipo em relação ao hidrômetro. 

Já em relação aos erros em percentual, foi possível perceber que os extremos foram de +11,7% 

na segunda tentativa e de -14,45% na terceira tentativa, isso demonstra a tamanha instabilidade do 

protótipo, porém, mesmo com esses picos de erros, tanto positivos, como negativos, as oscilações 

geraram um erro médio de -0,88% em relação ao hidrômetro, valor esse que é bastante aceitável 

perante a norma do INMETRO. 

No que diz respeito aos testes de marcação de volume de água com o referencial sendo o balde 

graduado, o protótipo demonstrou novamente ser bem instável e em 4 dos 5 testes, ele se manteve 

bem abaixo da medição correta do referencial, chegando a marcar, na terceira tentativa, quase 1,6 

litros a menos que o referencial e apenas na quarta tentativa, o protótipo obteve resultados bem 

próximos da realidade, marcando apenas 0,098 litros a mais que o correto. Já o hidrômetro, em todas 

as tentativas marcou a mais que o correto, sendo o maior erro equivalente a 0,66 litros, e, na quinta 

medição, o erro mínimo foi de 0,14 litros. 

No que se refere aos erros em percentual, o hidrômetro registrou, em todos os testes, erros 

maiores que os ± 2% permitidos pelo INMETRO.  É possível ver também que o erro máximo foi de 

+11%, mais de 5 vezes maior que o admissível, enquanto que a média foi equivalente a +7,13%, 

demonstrando que os resultados tiveram poucas divergências. Apenas na última tentativa chegou bem 

próximo do aceitável, registrando apenas 0,33% a mais. Mas como um todo é possível perceber que 

o hidrômetro possui certos problemas. 

Já no que diz respeito ao protótipo, o aparelho chegou a registrar em duas ocasiões quase -25% 

de erro, representando um erro exorbitante e inadmissível em qualquer norma existente, devido a sua 

instabilidade. No entanto, na quarta tentativa ele marcou apenas um erro de +1,63%, o qual representa 

um erro baixo até mesmo em comparação com os hidrômetros usados hoje em dia. Em relação à 

média de erros, o dispositivo marcou -14,93%. 

Sensor de fluxo 

Para calibrar o sensor de fluxo de água foram necessárias 14 tentativas utilizando diversas 

vazões diferentes, até que chegou no fator de calibração de valor 6,735, pois a medição foi a mais 

próxima de 6 litros.  

Posteriormente, foi feita a medição fixando o fator de calibração igual a 6,735, com isso foram 

obtidos os resultados. Como se pode ver, as medições realizadas pelo sensor de fluxo se mostraram 

bem coerentes no começo, mas ao decorrer das medições ele oscilou em alguns pontos, chegando na 

última medição no ponto crítico de erro, marcando 0,3 litros a mais que o correto. 

É possível ver também, que a partir do tempo medido durante o fluxo de água, foi possível 

encontrar a vazão que passou pelo sensor para cada medição. Com isso, como esse aparelho possui 

apenas vazão máxima e mínima informada pelo fabricante, foi possível estipular a vazão de transição 

considerando como 5% da vazão máxima de 30 litros/minuto, sendo equivalente a 1,5 l/min, para que 

fosse possível determinar em qual campo de medição cada tentativa se encontrou. Verificou-se que 

todas as medições foram superiores a vazão de transição considerada, com isso, os erros máximos 

permitidos pelo INMETRO foram de ±2%, pois se encontra no campo de medição superior. 

É possível visualizar as porcentagens dos erros obtidos pelo sensor, resultando em uma média 

de 1,96% de erro. Relacionando essa porcentagem de erro com o limite de ±2% estabelecido pelo 

INMETRO, segundo a portaria nº 246 (2000), o sensor de fluxo obteve uma média de erro bem 

próxima do limite, porém, mesmo com esse resultado, 4 das 9 medições resultaram em erros acima 

do permitido.  
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Já em relação aos resultados obtidos por Grosskopf (2016), realizados com o aparelho FS300A, 

semelhante ao YF-S201, e com uma metodologia um pouco diferente, pois utiliza 2 litros como 

referência, ele obteve medições menos precisas. 

Resultando em uma média de 4,8% de erro nas medições, como o autor não diz quais vazões 

utilizou nos testes, esse valor pode ser considerado dentro do limite estabelecido pela norma a 

depender da vazão que o autor utilizou nas medições, pois se foi utilizada uma vazão abaixo da de 

transição, o erro médio se encontra dentro do 5% de limite estabelecido pelo INMETRO, lembrando 

que apesar da média constar dentro do limite, em algumas tentativas os testes resultaram em erros 

maiores que o permitido. Mas se a vazão for maior, os erros estão muito altos, sendo mais que o dobro 

permitido pela norma. 

CONCLUSÕES 
Diante da problemática da escassez de recursos hídricos no Brasil e no mundo, é preciso utilizá-

los de forma consciente a fim de reduzir as perdas tanto reais, como aparente. Com isso, o presente 

trabalho consiste no intuito de desenvolver um dispositivo que fosse mais preciso na contagem de 

água, pois o hidrômetro destinado a medir o volume de água das residências apresenta certos 

problemas, como visto no trabalho. 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise do comportamento do protótipo 

construído e verificou-se que o dispositivo tem muitos defeitos e imprecisões inaceitáveis para as 

normatizações vigentes, porém o hidrômetro regulamentado pelo INMETRO também apresentou 

certos problemas, algo que não deveria ocorrer, pois todas as residências possuem esse aparelho e 

isso pode gerar uma perda aparente acumulada. 

Percebe-se também que a pesquisa ainda está bem no começo e ainda há muito o que ser 

melhorado na estrutura do protótipo a partir de ajustes e testes, pois até um sensor de fluxo de baixo 

custo e sem regulamentação possuiu um desempenho dentro dos erros admissíveis pelo INMETRO. 

Para posteriores trabalhos, recomenda-se uma seleção de materiais mais elaborados e precisos, 

e a construção de uma estrutura fixa para realização de testes individuais dos dispositivos. Seria 

interessante também um estudo para constatar a vazão mínima de utilização do protótipo, assim como 

analisar se a perda de carga gerada está de acordo com as normatizações vigentes. 
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