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Abstract--This work aims at the configuration of a system of 

supervision, management and control of the distribution of 

treated water in apartment buildings of collective use. For the 

development of this work the control software that uses C 

language libraries and control system under controllable 

programmable logic. The contribution of this work is the 

implementation of a prototype of a dedicated management system, 

aiming to establish an individual measurement for each 

apartment of collective use, condominium, loss control and 

everything at the request of potable energy. The proposed system 

brings with it countless advantages, such as ease of 

implementation, operation and all low cost. 

 

Index Terms--Energy Efficiency, Supervision System, Water 

Control and Measurement. 

I.  INTRODUÇÃO 

Brasil tem 12% das reservas de água do planeta, e em face 

destes dados de abundância de água em nosso continente, 

adotamos uma prática que em nossa cultura o gasto 

exacerbado e o desperdício de água e, por conseguinte, de 

energia elétrica. Além disso, há uma crise em curso, a 

quantidade de chuvas diminuiu, sendo necessárias várias 

medidas como o racionamento para diminuir a demanda, 

melhorar a governança, o investimento em programas de 

saneamento e de reuso. No setor de serviços básicos para 

população, a água é imprescindível para realização das 

atividades humanas. É evidente que para os próximos anos 

também sofreremos um racionamento de água potável, tendo 

em vista que não há falta de água na terra, mas um mau 

aproveitamento. Em função destes fatores, o gerenciamento da 

utilização de água é de suma importância, e para tanto a 

necessidade do desenvolvimento de sistemas de medição e 

controle cada vez mais eficientes de baixo custo para a 

aferição do consumo e o controle de perdas [1], [2]. 
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No segmento de serviços básicos, a distribuição de água 

tratada em edifícios de uso coletivo, é realizada no ponto de 

entrega (entrada de água) pela empresa de saneamento básico 

local. Este trabalho tem como objetivo a configuração de um 

sistema de supervisão e controle para o gerenciamento da 

distribuição de água tratada em edifícios de uso coletivo, 

usando uma unidade remota de medição individualizada em 

cada apartamento. 

II.  DESENVOLVIMENTO 

A base para o desenvolvimento do protótipo do sistema de 

controle e gerenciamento do consumo, considera a utilização 

da plataforma Arduino Uno, baseada em microcontroladores 

da família AVR (ATMega 328P) e dessa forma, é logicamente 

programável, ou seja, é possível criar programas utilizando 

uma linguagem própria baseada em C/C++. Estes programas, 

quando executados pelo microcontrolador, fazem com que o 

hardware execute certas ações de armazenamento de dados e 

controle do sistema de abastecimento de água do prédio de uso 

coletivo com medição de consumo individualizado. 

Quanto ao gerenciamento, o sistema será configurável pelo 

usuário, permitindo monitorar variáveis de processo em tempo 

real, através de gráficos e objetos que estão relacionados com 

as variáveis físicas de campo. Quanto ao controle, o usuário 

pode realizar operações de acionamento. Além de enviar e 

receber informações para os para unidades remotas. 

O sistema de medição individualizado proposto na Fig. 1 

traz inúmeras vantagens, como a facilidade de implementação, 

operação e sobre tudo de baixo custo. Podemos citar algumas 

melhorias obtidas com o sistema proposto [3], [4], [6]: 

- Medições do consumo do condomínio; 

- Medições do Consumo individualizado por apartamento; 

- Controle de abastecimento por apartamento; 

- Nível de água das caixas subterrânea e elevada; 

- Monitoramento das bombas de recalque; 

- Consumo acumulado no mês por apartamento; 

- Relatórios personalizados; 

- Emissão de contas por apartamento;  

- Banco de dados diário, mensal, e 

- Controle de perdas. 
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Fig. 1 Representação do Sistema de Medição Individualizada de Água 

 

A.  Arquitetura do Sistema de Supervisão 

A unidade remota será a interface entre os sensores e 

atuadores do sistema de supervisão, instalada em cada 

apartamento do edifício de uso coletivo, responsável pela 

aquisição de dados do sensor de medição volume de água 

(consumo de água) e pelo sistema de controle (interrupção ou 

fornecimento de água), bem como a comunicação através de 

rede Wi-Fi. 

1) Hidrômetros: 

Os medidores individuais são instrumentos indispensáveis á 

operação de sistemas públicos de abastecimento de água, não 

só por possibilitar uma cobrança mais justa do serviço 

prestado, mas também como fonte importante de informações 

operacionais que serão utilizadas como base para planos de 

expansão e reestruturação de redes, previsão de aumento de 

demanda e de manutenção preventiva [14], [15]. 

Em função destes fatores, optou-se pelo desenvolvido de 

um hidrômetro eletrônico de baixo custo e alta confiabilidade 

tendo como base os medidores de vazão convencionais do tipo 

turbina, utilizados pelos setores residencial e comercial. 

Como pode ser observado na Fig. 2, esta adaptação mantém 

intacto o lacre de segurança do aparelho de forma a assegurar 

a eficiência de sua medição [17]. 

 

Fig. 2 Acoplamento do sensor no hidrômetro 

A maioria dos hidrômetros existentes nos setores comercial 

e residencial possui no centro de seu visor uma roseta, que é 

um pequeno disco girante preso às engrenagens da relojoaria 

montada. Este disco é dividido em quatro partes iguais e as 

duas faces diametralmente opostas são da mesma cor (preta ou 
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branca). Sabe-se também que a velocidade de rotação deste 

pequeno disco é proporcional ao volume de água que flui em 

um dado instante no medidor. 

A unidade medidora é responsável pela aquisição de dados 

e por contabilizar os pulsos provenientes do circuito integrado 

EE-SY410 (circuito fotosensor) [8]. Uma unidade medidora é 

instalada em cada construção juntamente com o hidrômetro 

eletrônico desenvolvido para possibilitar a leitura in loco da 

vazão de água, já que a visualização do display do hidrômetro 

não estará mais acessível (a tampa protetora estará lacrada 

para proteger o circuito do fotosensor). 

2) Arduino Uno: 

O Arduino Uno é uma placa com circuito microcontrolador 

programável em C/C++, com entradas e saídas, que opera com 

uma programação em looping. Na programação, é prevista a 

leitura e o processamento dos sinais de entrada e, de acordo 

com a dinâmica do sistema de consumo de água, efetivamente, 

a lógica de controle e gera os sinais de saída que vão para os 

atuadores [9]. Entre suas características, destacam-se [13]: 

- Pinos de entradas analógicas: são entradas que medem de 

0 a 5 Volts, escalonados em 1024 valores, de 0 a 1023. 

- Pinos de entradas e saídas digitais: são entradas ou saídas 

booleanas que podem assumir valor 0 ou 5 Volts. Os valores 

são 0(LOW) ou 1(HIGH). 

 

Fig. 3. Conexão entre o Hidrômetro e o Arduino Uno. 

3) Central de Medição: 

Através dos pulsos enviados pelos hidrômetros o Arduíno 

Uno pode calcular a quantidade de água consumida pelos 

usuários. Os pulsos são gerados pelos circuitos fotosensores 

implantados nos hidrômetros e conectados às entradas digitais 

do Arduino Uno [9]. A informação relativa à quantidade de 

água consumida é convertida em sinal de comunicação digital 

padrão Wi-Fi e transmitida através do roteador/modem para a 

central de medição de água do condomínio. Na central as 

medições são armazenadas para realização de histogramas, 

elaboração de contas de água e outros. Neste projeto podem 

ser adicionados replicadores de Wi-Fi para aumentar o alcance 

de modo a utilizar este sistema em grandes condomínios. 

4) Válvula Solenoide: 

A Válvula Solenoide para Água (½ x ½), trata-se de um 

mecanismo eletrônico que pode ser aplicado para o controle de 

abertura e fechamento do fluxo de água. A válvula solenoide 

possui internamente uma bobina em formato cilíndrico e 

posicionamento de 180° em relação a entrada e saída de água. 

A Válvula Solenoide utilizada no sistema é normalmente 

aberta “NA” permitindo o fluxo contínuo de água, impedindo 

a passagem de água quando energizada [5]. Especificações: 

- Tensão: 24V AC; 

- Corrente Nominal: 500mAh; 

- Pressão de operação: 0,2 à 8 kgf/cm2; 

- Vazão mínima= 7 l/min (à 0,2kgf/cm2); 

- Vazão máxima= 40 l/min (à 8 kgf/cm2); 

- Temperatura máxima do líquido: 60ºC; 

- Entrada: rosca externa de 1/2" (20,6mm); 

- Saída: rosca externa de 1/2" (20,6mm); 

B.  Protótipo Utilizado 

O protótipo construído representa um edifício em tamanho 

reduzido para a realização da simulação e avaliação do sistema 

em operação. Um sistema de bombas instalado no protótipo 

permite a circulação de água nos três apartamentos em fluxo 

contínuo. 

 

Fig. 4. Protótipo do Sistema Proposto. 
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III.  RESULTADOS 

Para a validação do sistema de supervisão e controle para 

medição de água em sistema de abastecimento de uso coletivo, 

foi construído um protótipo de um edifício com medição da 

entrada de água, bombeamento e controle de caixas de água 

com medição individualizada de três apartamentos. 

A operação deste sistema foi realizada durante um período 

de, aproximadamente, 24 horas e foram obtidos os resultados 

apresentados na Fig. 5, onde se observa o comportamento do 

consumo de água em cada apartamento. 

MEDIÇÃO VOLUME DE ÁGUA NOS APARTAMENTOS
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Fig. 5. Resultados de Operação. 

Os hidrômetros eletrônicos foram instalados nas entradas 

dos três apartamentos do protótipo de um edifício para realizar 

os primeiros testes de aferição do consumo de água e obter 

uma relação entre o número de pulsos gerados pelo fotosensor 

e a vazão de água. Por não existir nenhuma relação conhecida 

entre esses dois parâmetros, o software do protótipo da 

unidade medidora foi ajustado para fornecer diretamente em 

seu display de visualização o número de pulsos fornecidos 

pela saída do circuito integrado EE-SY410. 

Dessa forma, com o número de pulsos e o valor da vazão 

dado pelo hidrômetro convencional foi possível, por meio de 

ensaios experimentais, chegar a um valor ótimo para a relação 

pulsos/litro. Este valor encontrado foi inserido no software do 

protótipo de forma a contabilizar o valor de exato de água 

aferido pelo hidrômetro convencional. Foram realizados vários 

ensaios de medição de vazão comparando o registrado pelo 

hidrômetro e pelo sistema eletrônico, onde se obteve como 

resultado uma relação de 09 pulsos por decalitro de água. O 

erro apresentado pelo sistema de medição individualizado foi 

de aproximadamente 0,091%. 

IV.  CONCLUSÃO 

Com relação ao sistema de supervisão e controle proposto, 

a integração da medição do consumo de água, transferência de 

dados via Wi-Fi, controle de válvulas e armazenamento de 

dados, apresentou um perfeito funcionamento nas simulações 

realizadas durante 24 horas ininterruptas de medições. Nestas 

condições de teste, o sistema mostrou-se bastante estável para 

operações de medição e controle. 

A grande contribuição deste trabalho foi que a partir de um 

sistema de medição individualizado, utilizando hidrômetros 

convencionais, é possível construir um sistema de medição e 

controle automatizado, com a criação de um sistema de leitura 

óptico e um sistema de supervisão e controle proprietário. Este 

sistema de medição pode ser usado para um grande número de 

consumidores em grandes condomínios, considerando, além 

das redes Wi-Fi, as redes lógicas que utilizam cabos e fibras 

ópticas presentes em edifícios inteligentes. 

Considerando que este protótipo é bastante simples, pois se 

baseia na plataforma Arduino Uno, muito popular e de baixo 

custo, estudos para aperfeiçoar o sistema usando um hardware 

mais avançado, revelam a possibilidade de se utilizar outra 

plataforma de desenvolvimento. A opção pelas redes Wi-Fi se 

mostrou bastante viável pela sua disponibilidade, simplicidade 

e eficiência. Atualmente, as redes Wi-Fi estão presentes até 

mesmo em edifícios mais modestos e sua instalação não requer 

um grande investimento. Devido a sua grande popularidade e 

conectividade as redes Wi-Fi estão sendo utilizadas em várias 

aplicações e, atualmente, a tecnologia IoT (Internet of Things) 

está se tornando uma revolução tecnológica. 

Neste cenário, diversos componentes eletrônicos para IoT 

estão presentes no mercado, como é o caso do Módulo Wi-Fi 

ESP8266 NodeMcu ESP-12 mostrado na Fig. 6. Os Módulos 

Wi-Fi ESP8266 são fornecidos numa ampla variedade de 

modelos, com diferenças perceptíveis principalmente no que 

tange à quantidade de entradas e saídas GPIO disponíveis para 

acesso externo. Existem módulos numerados de ESP-01 até 

ESP-12 com as seguintes especificações técnicas: 

- SoC (System on Chip) com Wi-Fi incorporado; 

- Conectores GPIO e barramentos I2C, SPI, UART; 

- Entrada ADC, saída PWM e sensor de temperatura; 

- CPU com frequência de operação de 80MHz; 

- Arquitetura RISC de 32 bits; 

- 32KBytes de memória RAM para instruções; 

- 96KBytes de memória RAM para dados; 

- 64KBytes de memória ROM para boot; 

- 512Kbytes de memória FLASH para aplicações. 

A grande vantagem dos Módulos ESP 8266 é o recurso de 

Wi-Fi incorporado e o suporte para até 05 conexões TCP/IP. 

Com estes e outros recursos é possível coletar os dados dos 

hidrômetros, configurar um servidor Web e disponibilizar os 

dados dos medidores, possibilitando o acesso por celular. 

 

Fig. 6. Módulo Wi-Fi NodeMcu ESP-12. 
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