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RESUMO 

 

Neste trabalho, um sistema de automação via rádio de baixo custo para aplicação em sistemas 

de abastecimento de água é proposto. Na etapa do transporte de água que sai da estação de 

tratamento até o reservatório elevado são utilizados sistemas de bombas para pressurizar a água 

e levá-la a longas distâncias entre esses pontos. O acionamento manual desse sistema pode 

trazer problemas como a necessidade de intervenção humana e ainda desperdício de água, por 

não haver monitoramento de nível nos reservatórios. Após o estudo de tecnologias de 

comunicação wireless, sensores e atuadores, foram selecionados um sensor de nível baseado 

em diferença de pressão e um módulo baseado na tecnologia LoRa para a automação do sistema 

em questão. Os resultados obtidos evidenciam que o sistema de automação via rádio proposto 

provê maior independência da ação humana e controle de nível do reservatório evitando assim 

desperdício de água. 

 

Palavras chave: Automação, rádio, LoRa, abastecimento, Estação Elevatória. 



 
 

ABSTRACT 

 

In this work, a low cost radio automation system for application in water supply systems is 

proposed. In the water transport stage, that comes out from the treatment station to the elevated 

water tank, pumps are used to pressure the water and to transport it for long distances between 

these two places. The manual drive of this system can cause problems, as the need of human 

intervention and water waste since there is no level monitoring for the tank. After a research 

about wireless communication technology, sensors and actuators, a level sensor based in 

pressure difference and a module based in LoRa technology were selected. The obtained results 

evidence that the proposed radio automation system provides greater independence from human 

intervention and provides water level control, avoiding water waste. 

 

Keywords: Automation, radio, LoRa, supply, pumping station. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A água é essencial para a manutenção da vida. Por ser uma riqueza natural limitada, 

o cuidado com a boa administração desse recurso deve ser sempre levado em consideração. 

Este é utilizado não somente para o consumo próprio, no suprimento das necessidades básicas, 

mas, também, para a produção de alimentos (PETER, 2009).  Assim, a necessidade de melhoria 

dos processos de abastecimento se torna cada vez mais importante para preservação desse 

recurso. 

O grande desafio dos prestadores de serviço público de abastecimento de água é 

garantir uma infraestrutura de modo a levar o acesso à água aos consumidores de maneira 

adequada e otimizada evitando ao máximo o desperdício (ANDRADE; CAMPOS 2016).  

Em sistemas de abastecimento as perdas podem ser classificadas de duas maneiras: 

perdas reais e perdas aparentes (GONÇALVES, 2010). As perdas reais são caracterizadas por 

perdas operacionais no transporte da água, ou seja, vazamento de adutoras, quebra de ramais e 

extravasamento de reservatórios. Já as aparentes dizem respeito à água consumida e não 

contabilizada, decorrente de fraudes, erro de leitura e ligação clandestina.  

Esse trabalho tem como foco o combate a perdas no extravasamento de 

reservatórios, sendo essa classificada como perda real. Esse tipo de perda é ocasionada 

principalmente pelo acionamento manual de sistema de bombas, utilizadas para encher os 

reservatórios. Esse tipo de acionamento não oferece controle de nível, ocasionando muitas 

vezes o derramamento de água quando o reservatório ultrapassa sua capacidade máxima.  

 Sendo assim, a automatização de etapas do sistema de abastecimento pode 

contribuir de maneira relevante para o melhor aproveitamento da água (TROJAN; 

KOVALESKI, 2005). As grandes distâncias entre os processos de tratamento como, por 

exemplo da Estação de Tratamento de Água (ETA) para o Reservatório Elevado (REL) (que na 

maioria dos casos chegam a alguns quilômetros) trazem a necessidade da utilização de 

tecnologias sem fio, já que o custo com cabos é mais elevado tornando a automatização de 

difícil execução e manutenção. 

A automatização, além de propor um maior controle sobre o sistema, soluciona 

dificuldades operacionais como a de manter operadores nas estações acionando e desacionando 

bombas (FILHO, 2001). Assim, através da implantação de um sistema autônomo é possível 

diminuir a necessidade de intervenção humana de modo a evitar o não preenchimento completo 

ou extravasamento dos reservatórios, trazendo mais eficiência para o processo.  
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A utilização de um sistema de automação via rádio pode ser uma solução para os 

sistemas de abastecimento de água. Esses sistemas podem ser facilmente encontrados no 

mercado, são de fácil instalação. Uma alternativa a essa solução é a utilização de tecnologias 

de longo alcance e baixo custo, tais como o rádio LoRa 1276, o qual pode ser utilizado para 

criar um sistema de controle remoto alcançando os mesmos objetivos de sistemas disponíveis 

no mercado, porém com custo inicial bem inferior. 

 

1.1 Estado da Arte 

 

“Por volta de 1970 até meados da Década de 1980, o governo, através do Plano 

Nacional de Desenvolvimento – PLANASA, incentivou a criação das CESBs (Companhias 

Estaduais de Saneamento Básico) ...” (MELO; LAMARTINE, 2003, p.3) com o objetivo de 

instituir um órgão que fosse responsável pelo saneamento de cada estado. 

Melo e Lamartine (2003) afirmam que as empresas responsáveis por saneamento 

precisam atentar-se para a necessidade de maximização da produção de água e que isso é 

possível aumentando a eficiência do sistema. Com essa visão nota-se que a automação pode ser 

um importante recurso para atingir esse objetivo. 

Santos (2004) afirma que a comunidade de sistemas de controle observou uma 

crescente utilização de tecnologias de transferência de dados devido à grande disponibilidade 

de dispositivos com essa finalidade e a custos razoáveis. Com esse tipo de implementação é 

possível contribuir para a redução da utilização de cabos e conectores, sendo esse um ponto 

interessante em sistemas de longa distância. 

Fonseca (2009) traz a ideia de que, os sistemas de automação destinados às redes 

de abastecimento hídrico, são diferentes para cada situação física encontrada. É levado em 

consideração se há partes do sistema que possuem difícil acesso ou ainda apresentam longa 

distância, se são localizados na zona urbana ou rural dentre outros fatores. Sendo assim, o 

sistema de automação a ser proposto deve se adequar a situação particular do sistema a ser 

atendido podendo ser mais simples ou mais complexo dependendo da situação encontrada. 

 Costa (2018) mostra que as técnicas de controle modernas associadas à automação 

podem proporcionar o aumento da eficiência de sistemas de abastecimento de modo que o 

acompanhamento das variáveis do sistema resulte em ações que propiciam um melhor 

funcionamento da operação. Isso pode reduzir custos e melhorar a qualidade do abastecimento. 

Stuhler et al. (2012) utilizaram tecnologia wireless de baixa potência Zigbee para 

projeto de sensoriamento de nível de rio, com o intuito de monitorar cheias. 
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Molano (2018) fez a análise de desempenho da rede sem fio LoRa, a qual é de baixa 

potência e longo alcance como objetivo de caracterizar o comportamento da rede LoRa em 

função da distância entre nós. 

 

1.2 Justificativa 

 

A automação entre a ETA e o REL, poderia ser feita de duas maneiras: por meio de 

cabos ou utilizando tecnologias sem fio.  

Por ser um ambiente externo, para utilização de cabo, faz-se necessário uma 

instalação subterrânea para conexão do ponto de acionamento até a bomba. Para tanto, deve-se 

utilizar materiais e equipamentos adequados a esta como, eletroduto rígido, conexões e cabos 

com uma isolação de maior qualidade e tudo isso demanda um custo mais elevado.  

Além disso, devido à grande extensão dos cabos, ocasiona o fenômeno de queda de 

tensão. De acordo com a Segunda Lei de Ohm, a resistência de um cabo, aumenta de forma 

proporcional ao seu comprimento, conforme pode ser visto na Equação  

𝑅 =
𝜌 ∙ 𝐿

𝐴
 (1.1) 

onde 𝐿 é o comprimento do cabo, 𝜌 é a resistividade do material do qual é constituído o cabo e 

𝐴 se refere a seção transversal do cabo. 

A primeira Lei de Ohm, mostra como a resistência se relaciona com a tensão. Sendo 

a resistência diretamente proporcional à queda de tensão 

𝑉 = 𝑅 ∙ 𝑖 (1.2) 

onde 𝑉 é a queda de tensão do circuito, 𝑅 é a resistência, 𝑖 é a corrente. 

Para compensar a queda de tensão, a área da seção dos cabos utilizados pode ser 

aumentada, pois esta é inversamente proporcional a resistência oferecida por este, conforme 

mostrado na Equação 1.1. Porém cabos de maior seção são mais caros, por utilizarem mais 

material em sua composição. 

Além disso, um sistema de automação subterrâneo extenso dificulta a manutenção, 

visto que o acesso a cabos exige um esforço físico maior. 

A utilização de tecnologia sem fio como ferramenta para construção de um sistema 

de automação de longa distância se torna viável, quando comparado a utilização de cabos para 

este fim, pois aquele oferece melhores condições de instalação, manutenção e ainda menor 

preço. 
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No cenário atual já existem no mercado sistemas de automação via rádio adequados 

a sistemas de abastecimento, porém estes ainda são de custo elevado, mesmo sendo mais viáveis 

do que a utilização de cabos. Sendo assim, é interessante prospectar novas tecnologias que 

forneçam os mesmos recursos dos sistemas de automação sem fio, porém com custo de 

aquisição inferior. 

Desse modo, automação via rádio é um recurso amplamente útil no que diz respeito 

à automatização de sistemas a longas distâncias. Portanto, unindo conhecimentos de automação 

e telecomunicações, torna-se viável a elaboração de um sistema de automação via rádio de 

baixo custo, o qual pode ser replicado para diversos sistemas de abastecimento. 

 

1.3 Objetivos 

 

Este trabalho tem como objetivo principal, tornar possível a automatização via rádio 

de uma das etapas do sistema de abastecimento de água (da ETA ao REL) através de um sistema 

rádio enlace de baixo custo e longo alcance para regiões rurais. 

Além do objetivo principal, tem como objetivos específicos: 

 

 Estudar as tecnologias de comunicação sem fio; 

 Estudar os dispositivos de sensoriamento e atuação; 

 Implementar comunicação entre dois módulos de rádio enlace. 

 

O restante deste trabalho está organizado da seguinte forma: A teoria necessária 

para o desenvolvimento do projeto está contida no capítulo 2. Já no capítulo 3 se encontra a 

descrição das etapas para realização do projeto. No capítulo 4 estão os resultados alcançados. 

Por fim, no capítulo 5, estão a conclusão e sugestões para trabalhos futuros. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo, são descritas as etapas do sistema de abastecimento, as redes sem 

fio, e os sensores e atuadores que podem ser utilizados nestes sistemas. 

 

2.1 Etapas do sistema de abastecimento  

 

O aumento da população mundial, traz inevitavelmente uma maior necessidade de 

utilização da água para o uso próprio, produção de alimentos, e para bens de consumo. Por isso, 

o cuidado com a qualidade do tratamento desse recurso é fundamental. 

O uso da água não tratada pode causar doenças graves, devido ao contato com 

agentes contaminantes durante a circulação da água pela superfície terrestre. Por isso, nem toda 

a água presente na natureza está em condições para consumo imediato, sendo necessário que 

este passe por um tratamento até que se encontre em condições de consumo e seja classificada 

como água potável. 

Para realização do tratamento e transporte adequado da água, de modo que esta 

esteja apta ao consumo humano, esta passa pelo sistema de abastecimento, o qual é definido 

pelo Ministério da Saúde através da Portaria nº 2914/2011 como um conjunto de obras, 

materiais e equipamentos, destinados à produção e ao fornecimento coletivo de água potável, 

por meio de rede de distribuição que vão desde a zona de captação até as ligações prediais. 

 Os sistemas de abastecimento de água devem fornecer e garantir à população água 

de boa qualidade do ponto de vista físico, químico, biológico e bacteriológico, sem impurezas 

prejudiciais à saúde. Tradicionalmente, estes sistemas são compostos por manancial, captação, 

Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB), adutora, Estação de Tratamento de Água (ETA), 

Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT), Reservatório Elevado (REL) e Rede de 

Distribuição (CAGECE, 2018), como representado na Figura 2.1. Em cada uma dessas etapas, 

são utilizados mecanismos para levar a água de uma etapa à outra, como bombas para 

pressurizar a rede. Estas etapas são descritas nos subtópicos a seguir. 
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Figura 2.1 - Sistema de abastecimento 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

2.1.1 Manancial 

 

O manancial é onde se localiza a fonte de onde é retirada a água bruta (sem 

tratamento), este pode ser caracterizado como superficial na forma de rios, lagos, represa ou 

ainda como subterrâneo na forma de lençóis freáticos (SUPER INTERESSANTE, 2011). 

 

2.1.2 Captação 

 

A captação consiste no conjunto de estruturas, equipamentos e instalações que são 

utilizados para retirar a água do manancial e conduzi-la ao sistema de abastecimento. Nessa 

etapa a água passa por um gradeamento (sistema de grades) que impede a entrada de elementos 

grosseiros na tubulação, como folhas, galhos e troncos, por exemplo (ABREU, 2017). 

 

2.1.3 Estação elevatória de água bruta (EEAB) 

 

A estação elevatória de água bruta é caracterizada pelo conjunto de bombas que 

conduzem a água bruta de um ponto baixo a um ponto mais alto (RECESA, 2008). Essa etapa 

consiste em bombear a água contida dentro de dutos por meio de bombas da captação até a 

estação de tratamento. 
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2.1.4 Adutora 

 

É o conjunto de peças e tubulação com o objetivo de promover o transporte da água 

de um ponto a outro, como por exemplo da captação à ETA ou ainda da ETA à rede de 

distribuição (SAMAE, 2010). 

 

2.1.5 Estação de tratamento de água (ETA) 

 

Na ETA é onde ocorre o tratamento efetivo da água. Nessa etapa é onde ocorrem 

os processos de coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação. 

(SAMAE, 2010). Cada uma dessas etapas é exposta de forma mais detalhada logo mais adiante  

 

2.1.5.1 Coagulação 

 

Essa é a primeira etapa do processo de tratamento, onde ocorre a adição de sulfato 

de alumínio ou sulfato ferroso, entre outros, através de mistura rápida, provoca a coagulação e 

união de partículas sólidas encontradas na água (SAMAE, 2010). 

 

2.1.5.2 Floculação 

 

Os compostos químicos, já misturados anteriormente, vão reagir com a alcalinidade 

da água formando compostos que tenham a capacidade de atrair partículas com cargas elétricas 

contrárias. E então no compartimento da floculação, se inicia a formação dos flocos maiores 

devido a essa atração (SAMAE, 2010). 

 

2.1.5.3 Decantação 

 

Os flocos gerados pelo processo anterior são mais pesados do que a água e devido 

à baixa velocidade da mesma na grande área do decantador, afundam pela ação gravitacional, 

ficando depositados no fundo do tanque, deixando a água superficial mais clara (SAMAE, 

2010). 
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2.1.5.4 Filtração 

 

A maioria das partículas é retida no decantador, porém partículas pequenas ainda 

ficam suspensas no tanque, para remover essa parte se procede com à filtração. Nessa etapa, 

faz-se a água traspassar uma camada filtrante, constituída por um leito arenoso, pedra de 

diversos tamanhos e carvão. De modo que impurezas, partículas, a maioria das bactérias, entre 

outros, fiquem retidos e a água filtrada seja límpida (SAMAE, 2010). 

 

2.1.5.5 Desinfecção 

 

A filtração elimina as partículas e quase todas as bactérias, no entanto, para garantir 

a eliminação das bactérias em sua totalidade é feita a desinfecção, a qual consiste na adição de 

produtos químicos, como o cloro por meio de dosadores de a ser inserida a quantidade suficiente 

para eliminar micro-organismos causadores de doenças (SAMAE, 2010). 

 

2.1.5.6 Fluoretação 

 

A adição de compostos de flúor à água em tratamento é feita como medida de saúde 

pública, visando a diminuição da incidência de cárie dentária (SAMAE, 2010). 

 

2.1.6 Estação elevatória de água tratada (EEAT) 

 

A EEAT é o conjunto de bombas e equipamentos destinados pressurizar a água da 

rede para a transportá-la à pontos mais distantes ou mais altos. Ocorre de modo similar a EEAB, 

se diferenciando apenas que uma transporta água bruta (EEAB) e a outra água tratada (EEAT). 

 

2.1.7 Reservatório elevado (REL) 

 

O reservatório elevado é uma grande caixa de concreto, destinada a receber a água 

tratada vinda da ETA. O REL fica localizado próximo a região onde será feita a distribuição de 

água para a população. Esse reservatório é localizado em um ponto elevado com o objetivo 

conduzir a água pela rede de distribuição por gravidade (CESAN, 2018). 
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2.2 Redes sem fio 

 

Para efetuar a escolha correta da tecnologia sem fio a ser utilizada para a 

comunicação entre dois módulos, deve-se observar algumas características destas, tais como a 

taxa de transmissão de dados e o alcance. No caso da automação da etapa em questão do sistema 

de abastecimento, apenas é necessário o envio de pequenos pacotes contendo informações sobre 

o nível do reservatório, e a distância entre módulos é da ordem de quilômetros. Sendo assim, o 

rádio a ser escolhido podes ter uma baixa taxa de transmissão, mas necessita oferecer um longo 

alcance. A utilização de uma tecnologia de rádio muito potente pode ser um desperdício, já que 

o foco da aplicação não é transmitir uma informação extensa, e ainda a escolha de um rádio 

com um curto alcance seria inútil, já que a distância entre os módulos é elevada.  

As tecnologias analisadas para verificar a que melhor se aplica as características 

descritas acima, foram IEEE 802.11, Bluetooth, 4G e LoRa. A Figura 2.2, ilustra a relação das 

tecnologias via rádio analisadas comparando-as quanto a taxa de transmissão de dados e o 

alcance de cada uma delas.  

 

Figura 2.2 - Relação da taxa de transmissão de dados com o alcance 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

O IEEE 802.11 é uma tecnologia de interconexão entre dispositivos sem fio que 

pode operar em faixas de frequências de 2,4Ghz ou 5Ghz. Esse protocolo, possui uma taxa de 

802.11 
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transmissão de dados de até 54Mbps dependendo da largura de banda disponível, a uma 

distância que pode variar de 15 a 100m com uma potência de 1W. No Brasil é necessária licença 

da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para uso comercial. 

Bluetooth utiliza o padrão IEEE 802.15.1, o qual trata de um protocolo wireless 

para redes pessoais, podendo operar numa faixa de frequência que pode variar de 2,4 a 2,483 

GHz, com uma velocidade de até 50Mbps em versões mais recentes. O alcance desse tipo de 

sinal pode variar de 10 a 100m com uma potência de 1 a 100mW. 

4G utiliza a tecnologia de Evolução de Longo Prazo (LTE), sendo essa tecnologia 

projetada para funcionar com frequência de 2,5GHz e taxa de transmissão de dados de até 

100Mbps com um alcance da ordem de 200Km. Porém o consumo de potência para obter esse 

alcance é elevado. 

LoRa consiste em uma tecnologia que oferece uma transmissão de dados de longa 

distância a uma baixa potência. Podendo operar com faixa de frequência de até 915 MHz, a 

qual não necessita de licença da Anatel para sua utilização. A taxa de transmissão de dados 

pode chegar a 50Kbps. Permitindo, assim, um alcance de mais de 5 km em zonas rurais. 

 

2.2.1 Transmissão de sinal na tecnologia LoRa 

 

LoRa (Long Range), se trata de uma tecnologia desenvolvida pela Semtech® a qual 

dispõe de uma técnica de modulação capaz de proporcionar um sinal de longo alcance à uma 

baixa potência. 

A tecnologia LoRa encontra-se na faixa livre com frequência de 169MHz, 433MHz, 

868MHz e 915MHz, sendo essas pertencentes ao grupo de bandas de rádio abertas para uso 

industrial científico e médico (Industrial Scientific and Medical, ISM) (CENTENARO et al., 

2015). 

O longo alcance do LoRa, se deve essencialmente a três parâmetros, os quais são a 

largura de banda (bandwidth, BW), a taxa de código (Code Rate, CR) e o fator de espalhamento 

(Spreding Factor, SF). (SEMTECH®, 2016). A seguir, são mostrados de forma breve os 

principais recursos utilizados na tecnologia LoRa, que fazem com que esse rádio tenha um 

longo alcance.  
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2.2.1.1 Modulação 

 

Para que a onda de rádio possa ser transportada é necessário realizar a modulação 

da portadora (MEDEIROS, 2007). A portadora é um sinal senoidal caracterizado por três 

variáveis (amplitude, fase e frequência), na qual é ajustado o sinal modulante (sinal que contém 

informação) para ser transportado (FOROUZAN, 2006). 

A modulação consiste em modificar as características do sinal da portadora, de 

modo a melhor adaptá-lo ao canal disponível para transmissão, e ainda permitir a transmissão 

simultânea de vários sinais de informação pelo mesmo meio, sem que ocorra interferências 

(BAYÃO, 2013). 

A modulação pode ser do tipo analógica, ou digital, ambas têm o mesmo objetivo 

de modificar as características do sinal a ser transmitido, porém o que as diferencia é que a 

primeira se utiliza de uma informação contida em um sinal analógico para modular a portadora, 

já esta última se utiliza da informação de um sinal digital para este fim. 

A implementação da modulação analógica pode ser feita pelos métodos de 

Modulação em Amplitude (Amplitude Modulation, AM), Modulação em Frequência 

(Frequency Modulation, FM) ou Modulação em fase (Phase Modulation, PM). Já a modulação 

digital pode ser utilizada através dos métodos de variação da amplitude da portadora (Amplitude 

Shift Keying, ASK), variação da frequência da portadora (Frequency Shift Keying, FSK), 

variação da fase da portadora (Phase Shift Keying, PSK) ou ainda variação tanto da fase quanto 

da frequência da portadora (QAM) (FOROUZAN, 2006).  

A técnica de modulação do rádio (LoRa) é a FSK, a qual consiste de uma modulação 

digital que tem a frequência da portadora modificada mediante as variações do estado lógico 

do modulador (dispositivo que realiza a modulação).  

A tecnologia LoRa utiliza uma técnica de codificação para transmissão digital de 

sinal, baseada em de espalhamento espectral por chirp (Chirp Spread Spectrum, CSS). Um 

chirp é um sinal senoidal cuja frequência aumenta e diminui ao longo do tempo. A modulação 

do LoRa usa pulsos de chirp modulados linearmente em frequência. Essa técnica de modulação 

é eficiente na proteção do sinal contra ruído e está representada nas figuras 2.3 e 2.4. 
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Figura 2.3: Modulação CSS 

 

Fonte: TECHNOLOGIES. 

 

Figura 2.4 - Sinal modulado utilizando a técnica CSS 

 

Fonte: TECHNOLOGIES. 

 

2.2.1.2 Taxa de código 

 

As redes de computadores devem ser capazes de transferir dados de um dispositivo 

a outro com precisão. Para a maior parte das aplicações, uma rede deve garantir que os dados 

recebidos sejam idênticos àqueles enviados (FOROUZAN, 2006). 

O LoRa dispõe um tipo de detecção e correção antecipada de erro CR, a qual 

consiste em adicionar bits extras junto a informação de modo a corrigir possíveis erros que 

ocorram durante a transmissão. A taxa de código pode ser representada pela Equação 2.1 

(SEMTECH®, 2016), ilustrada logo mais adiante. 

𝐶𝑅 =
𝑘

𝑛
     (2.1) 

Onde, ‘k’ diz respeito aos bits de informação e ‘n’ quantidade total de bits a ser 

enviada. A quantidade de bits adicionais é dada pela Equação (2.2) 

𝑏𝑖𝑡𝑠 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠 = (𝑛 − 𝑘)    (2.2) 

Para o LoRa em específico a taxa de código (CR), é dado Pela Equação 2.3 

(SEMTECH®, 2016): 
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𝐶𝑅 =
4

4 + 𝑥
   (2.3) 

𝑥 𝜖 {1,2,3,4}  

O envio de um pacote LoRa, segue um padrão especificado pela Semtech®, 

conforme ilustra Figura x. O quadro é composto por três elementos essenciais, os quais são o 

preâmbulo, o cabeçalho e a carga de dados. 

 

2.2.1.3  Largura de banda 

 

Forouzan (2010) define a largura de banda de um sinal como a diferença entre a 

maior e a menor frequências contida nesse sinal. A BW influencia na quantidade de dados que 

se é possível enviar por ciclo. 

Um aumento na largura de banda do sinal permite o uso de uma taxa de transmissão 

mais elevada, isso fará o tempo de transmissão da informação menor a um preço de ter a 

sensibilidade de recepção comprometida. 

Por padrão o dispositivo LoRa 1276 já vem programado com a largura de banda de 

125MHz. Podendo também ser programado para diferentes valores de acordo com a folha de 

dados (datasheet), sendo os valores mais usuais de 125MHz, 250MHz e 500MHz 

(SEMTECH®, 2016). 

 

2.2.1.4 Fator de espalhamento  

 

Em aplicações wireless, todas as estações usam o ar como seu meio de transmissão. 

Desse modo as estações devem ser capazes de compartilhar esse meio sem que uma estação 

cause interferência na outra (FOROUZAN, 2006). 

Para resolver esse problema o LoRa utiliza a técnica de modulação por 

espalhamento Espectral (Spread Spectrum, SS) (SEMTECH®, 2015). Essa técnica consiste em 

envolver a informação em um envelope protetor, garantindo uma transmissão mais segura 

contra interferências externas. Para isso, é necessário que nem toda a largura de banda seja 

ocupada com informação sendo parte do espaço destinada ao SS. Na especificação do LoRa, o 

espalhamento espectral está relacionado a um parâmetro denominado fator de espalhamento 

(Spreading Factor, SF). 

O fator de espalhamento (SF) pode ser ajustado de 6 a 12. Quanto maior o SF, 

menor será a taxa de transmissão de dados, o sinal terá um maior alcance, e a imunidade a 
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interferências do meio será menor, ou seja, há um aumento da relação sinal-ruído (signal noise 

ratio, SNR), mostrando que quanto maior o SF, mais o sinal estará sujeito a ruído. 

Relacionando o SF, com o CR e BW, é possível obter a taxa de transmissão de bits 

(𝑅𝑏), dada em bits por segundo (bps), através da Equação 2.4 (AUGUSTIN et al., 2016). 

𝑅𝑏 = 𝑆𝐹 ×
𝐵𝑊

2𝑆𝐹
× 𝐶𝑅     (2.4) 

A Tabela 2.1, ilustra os valores teóricos de 𝑅𝑏 utilizando a Equação 2.4, e ainda o 

valor de SNR para os possíveis valores de SF, considerando uma banda de 125KHz e um CR 

de 4/6.  

Tabela 2.1 - Representação de 𝑅𝑏 de acordo com o SF e SNR 

Fator de 

espalhamento (SF) 

SF 

SNR 
Taxa de transmissão 

teórica 𝑹𝒃 (bps) 

Rb (bps) 
6 -5 dB 7812,5 

7 -7,5 dB 4557,2 

8 -10 dB 2604,1 

9 -12,5 dB 1464,8 

10 -15 dB 813,8 

11 -17,5 dB 447,59 

12 -20 dB 244,14 

Fonte: Próprio autor 

 

2.3 Sensores  

 

De acordo com Thomazini e Albuquerque, sensor é o termo empregado para 

designar dispositivos capazes de serem sensibilizados por alguma forma de energia do ambiente 

(térmica, luminosa, cinética, etc) e tendo essa leitura do ambiente, é possível relacioná-la a uma 

grandeza que precise ser medida (temperatura, posição, velocidade, etc).  

Os sensores podem ser classificados como um tipo de transdutor específico, o qual 

transforma algum tipo de energia (luz, calor, movimento) em energia elétrica utilizada para a 

leitura de alguma condição ou característica do ambiente. Para os diferentes tipos de aplicações 

os sensores podem ser divididos em analógicos e digitais (PATSKO, 2006). 
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Os sensores analógicos são os dispositivos mais comuns de serem vistos, eles 

recebem esse nome por se basearem em sinais analógicos. Sinais analógicos são aqueles que, 

mesmo limitados entre dois valores de tensão, podem assumir infinitos valores intermediários 

(PATSKO, 2006). Sendo assim, para cada nível de medição é esperado um valor de tensão 

diferente a ser medido nos terminais de saída do sensor analógico. 

Já os sensores digitais utilizam lógica binária “1” e “0” sendo 1 nível lógico alto e 

0 nível lógico baixo. Esse tipo de sensor se baseia em níveis de tensão bem definidos. Ao 

contrário de um sensor analógico, onde os valores possíveis são teoricamente infinitos, um 

sensor digital poderá apenas alternar entre dois estados bem definidos, não sendo possível haver 

um valor intermediário entre eles (PATSKO, 2006). 

Há uma grande variedade de sensores em suas mais diversas formas de aplicação, 

porém devido a aplicação desse trabalho será dado ênfase a análise de três sensores de nível, os 

quais são: chave boia, ultrassônico e sensor de pressão diferencial. 

 

2.3.1 Chave boia 

 

A chave boia consiste de interruptor automático destinado a indicar o nível alto ou 

baixo de água ou outro fluido dentro de um tanque ou local análogo de modo a controlar o nível. 

O sistema se baseia na mudança da altura de um flutuador colocado na superfície do líquido. 

Desse modo é causada a comutação de um contato localizado dentro do flutuador e o ajuste da 

altura em que ocorre essa mudança de contato é feito por meio de um contrapeso, quanto mais 

próximo estiver o contrapeso do flutuador, menor será a distância entre as posições baixa e alta 

da chave boia.  

Esse dispositivo tem a vantagem de ser de fácil instalação e possuir uma alta 

confiabilidade, porém tem a desvantagem de não indicar o nível gradual do reservatório. 
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Figura 2.5 – Chave boia 

 

 

Fonte: MarGirius. 

 

2.3.1 Ultrassônico 

 

O medidor de nível ultrassônico é baseado no princípio da reflexão das ondas 

sonoras. O sensor emite impulsos periodicamente e capta seus ecos resultantes do choque do 

sinal emitido com a substância contida no reservatório, o qual se deseja medir o nível (BEGA, 

2011). 

O tempo decorrido entre o instante em que o sinal emitido é refletido pela superfície 

do corpo é uma referência para a posição do nível. A distância do objeto é calculada por meio 

do tempo de atraso do eco em relação ao momento da emissão do sinal (THOMAZINI; 

ALBUQUERQUE, 2011). 

O medidor de nível ultrassônico é um medidor de nível analógico indicado em 

situações que se necessita medir o nível sem que haja contato físico com o material (BEGA, 

2011). Porém não é viável seu uso em locais com variação de temperatura elevada 

(THOMAZINI; ALBUQUERQUE, 2011), próximo a equipamentos que emitam campos 

magnéticos elevados, como motores e geradores (BEGA, 2011), ou ainda na medição de 

materiais tenham a sua superfície movimentada de forma aleatória, pois isso prejudica a 

precisão do dispositivo. Logo mais adiante na Figura 2.6, pode ser visto a representação de um 

sistema com a utilização do sensor de nível ultrassônico. 
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Figura 2.6 - Sistema com medidor ultrassônico 

 

Fonte: Citisystems. 

 

2.3.2 Sensor de pressão diferencial 

 

O medidor de nível do tipo diferencial mede a pressão da coluna hidrostática 

desenvolvida pelo líquido confinado dentro do reservatório no qual se deseja medir o nível 

(BEGA, 2011). 

A relação entre a pressão e a altura do reservatório é dada pelo Teorema de Steven, 

conforme mostra a Equação 2.5, onde 𝑃 é a pressão relativa exercida pela coluna hidrostática, 

𝛿 densidade relativa do material contido no reservatório e ℎ é a altura do reservatório.  

 

𝑃 = 𝛿 × ℎ (2.5) 

O medidor de pressão diferencial é do tipo analógico e a medição de nível utilizando 

esse sensor é feita de modo que é conectado um pino do dispositivo diretamente ao reservatório 

por meio de uma mangueira de modo que esta chegue até o ponto mais baixo do reservatório 

cujo nível se deseja medir conforme pode ser visto na Figura 2.7.  
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Figura 2.7 - Sistema com medidor diferencial de pressão 

 

Fonte: Barreto (2015). 

 

2.4 Acionamento de motores 

 

2.4.1 Partida direta 

 

A partida direta é a forma mais simples de acionar um motor elétrico, nesse tipo de 

partida as três fases são conectadas diretamente ao motor, fazendo com que ocorra um pico 

elevado de corrente na partida (FRANCHI, 2008). 

Concessionárias de energia elétrica limitam a potência de motores para esse tipo de 

partida em 5 CV para consumidores residenciais e em 10 CV para consumidores industriais. 

Sendo assim, motores de potência mais elevada não podem utilizar esse tipo de partida 

(FRANCHI, 2008). 

Para implementação desse sistema de partida é utilizado um contator (dispositivo 

eletromecânico utilizado para seccionar a fase conectada ao motor) como dispositivo de 

manobra e ainda pode ser utilizado disjuntor (elemento de proteção contra sobre corrente e 

sobrecarga, escolhido de acordo com a corrente do circuito) para dispositivo de proteção 

(RÊGO; CARDOSO, 2015). 

Sendo assim, a partida direta consiste em energizar a bobina do contator, fazendo 

com que esta venha acionar os contatos principais do contator e o motor entre em 

funcionamento (RÊGO; CARDOSO, 2015). Logo mais adiante, na Figura 2.8, pode ser visto o 

esquema de ligação da partida direta. 
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Figura 2.8 - Partida direta 

 
Fonte: Bertoldo (2017). 

 

2.4.2 Soft-starter 

 

As chaves de partida soft-starters (partida suave) são destinadas a partida de 

motores elétricos e tem como função assegurar uma aceleração e desaceleração progressiva da 

máquina (FRANCHI, 2008). 

Soft-starter é uma chave de partida estática, a qual possui em seu circuito interno 

pontes de tiristores (dispositivo eletrônico de chaveamento controlado por tensão), de modo a 

inserir tensão nos terminar do motor de forma graduada, para eliminar o pico de corrente na 

partida do motor (RÊGO; CARDOSO, 2015). 

Esse tipo de chave de partida utiliza uma tecnologia chamada bypass, na qual, após 

o motor partir e receber toda a tensão da rede, ou seja, quando o motor sair do período de 

transitório (em que valores de tensão e corrente variam durante a partida) e atingir o regime 

(momento em que a máquina estabiliza os valores de corrente e tensão), os contatos internos o 

dispositivo ligados a ponte de tiristor são desativados e em seu lugar são ativados contatos que 

são ligados diretamente a rede. Desse modo é evitado o sobre aquecimento dos tiristores, 

proporcionando economia de energia (RÊGO; CARDOSO, 2015). Logo mais adiante na Figura 

2.9, pode ser vista a partida soft-starter. 
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Figura 2.9 - Partida soft-starter 

 

 

Fonte: Bertoldo (2017). 

 

2.4.3 Inversor de frequência 

 

Os inversores de frequência são dispositivos eletrônicos que convertem a tensão da 

rede alternada senoidal, em tensão contínua e em seguida converte esta última, em uma tensão 

de amplitude e frequência variáveis (RÊGO; CARDOSO, 2015). Esse dispositivo é utilizado 

para variar a velocidade do motor por meio da variação da frequência. 

Conforme pode ser visto na Equação 2.6, a velocidade do motor de corrente 

alternada (𝑁𝑠), depende da frequência (𝑓) e do número de polos da máquina (𝑃), como o 

número de pólos depende da construção da máquina, esse é um dado que não pode ser alterado, 

portanto vê-se que a velocidade é diretamente proporcional a variação da frequência, (essa 

relação será linear desde que sejam respeitados os limites construtivos e de saturação da 

máquina). 

𝑁𝑠 =
120𝑓

𝑃
 (2.6) 

O avanço da eletrônica de potência permitiu o desenvolvimento de inversores de 

frequência com transistores (dispositivo eletrônico semicondutor de chaveamento) do tipo 

bipolar de porta isolada (Insulated Gate Bipolar Transistor, IGBT), sendo esse dispositivo 

controlado por tensão (FRANCHI, 2008). 

Após o circuito de alimentação do dispositivo, têm-se o circuito de comando dos 

transistores de IGBT, sendo este elemento responsável pela geração dos pulsos de controle a 

partir do uso de microcontroladores digitais. Essa técnica permite a taxa de variação do 
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chaveamento dos transistores e assim é possível controlar a frequência do sinal trifásico gerado 

na saída do inversor de frequência (FRANCHI, 2008). Desse modo é possível levar ao motor 

diferentes níveis de tensão, de modo a variar assim a sua velocidade, o ainda inverter seu sentido 

de giro. Logo mais adiante na Figura 2.10 pode ser visto um modelo de inversor do fabricante 

WEG. 

 

Figura 2.10 - Inversor de frequência 

 

Fonte: WEG. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O desenvolvimento desse trabalho iniciou-se com a análise da dinâmica de uma das 

etapas de um sistema de distribuição de água, o qual trata do transporte de água de uma ETA 

até o REL, onde observou-se a necessidade da automação através de tecnologia wireless (sem 

fio) devido a longa distância, com o objetivo de manter o sistema funcionando de maneira 

autônoma, devido a necessidade de constantes acionamentos e desacionamentos do sistema 

elétrico da bomba tornando-se viável a diminuição da intervenção humana. 

A escolha dos materiais utilizados foi feita com o intuito de desenvolver um modelo 

que pudesse ser replicado para diversos sistemas de abastecimento, levando-se em consideração 

os possíveis cenários que poderiam ser atendidos por este. 

Assim, esse projeto consiste em implementar um sistema de rádio enlace ponto a 

ponto, de longo alcance e baixo custo que possa ser aplicado a sistemas de abastecimento de 

água, com foco no transporte de água da ETA ao REL. 

Este capítulo se subdivide em especificação dos equipamentos, montagem do 

protótipo e algoritmo dos módulos.  

 

3.1 Especificação dos equipamentos 

 

A escolha dos equipamentos listados a seguir foi baseada nas características físicas 

de estações elevatórias.  

 

3.1.1 Coluna d’água 

 

Para representação da coluna d’água de um REL utilizou-se um cano de 2,5m de 

altura, conforme mostrado na Figura 3.1, sendo essa altura da mesma ordem das encontradas 

em REL’s de companhias distribuidoras de água, nas pequenas cidades do interior com média 

de 10 mil habitantes. 
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Figura 3.1 - Representação do REL por uma coluna 

d’água de mesma altura 

(a) REL         (b) Coluna d’água 

 

Fonte: (a) Cagece, (b) Próprio autor. 

 

3.1.2 Medição de nível 

 

A medição de nível é feita indiretamente através de um sensor de pressão, cuja 

tensão de saída é proporcional a diferença de pressão entre dois pinos de entrada. Neste caso, 

um dos pinos não é conectado (medindo pressão atmosférica) e o outro é conectado a um tubo 

cuja abertura deve ser posicionada próximo ao fundo do REL (medindo a pressão exercida pela 

coluna d’água). Como a pressão exercida pela coluna d’água é proporcional à altura desta 

coluna, a tensão de saída do sensor é proporcional à esta altura. Na Figura 3.2 é mostrado o 

sensor com a indicação dos pinos de conexão. Para esse projeto necessitou-se que o dispositivo 

escolhido tivesse capacidade de aferição para uma altura de pelo menos 2,5m, porém devido à 
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disponibilidade comercial o sensor de nível utilizado é compatível com um reservatório de até 

5m de altura. Na Tabela 3.1, pode ser vista a especificação do sensor. 

 

Figura 3.2 - Sensor para medição de nível por pressão 

 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

Tabela 3.1: Especificação do sensor 

utilizado 

Modelo MPX5050DP 

Tensão de entrada 5V CC 

Tensão de saída 0,2 à 4,7V DC 

Pressão 0 à 50KPa 

Fonte: Próprio autor. 

 

Para verificação do nível, o sensor precisa ter o pino de pressão conectado a uma 

mangueira para que este possa detectar a variação de pressão de acordo com o nível do 

reservatório. O diâmetro da mangueira compatível com o pino do sensor foi de 3mm. 

 

3.1.3 Comunicação sem fio 

 

Um ponto de grande relevância foi a escolha da tecnologia para efetuar a 

comunicação via rádio do projeto. Para isso, observaram-se as tecnologias já existentes e 

comumente utilizadas no mercado para aplicações semelhantes a esse trabalho de modo a 

compará-las com novas tecnologias emergentes. E a partir disso, verificar a que melhor se aplica 

a necessidade do projeto com um melhor custo x benefício. 
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De acordo com o estudo feito em tecnologias sem fio, o dispositivo LoRa foi 

escolhido pelo fato de apresentar recursos que se aplicam muito bem a projetos que necessitem 

de uma taxa pequena de transmissão de dados a uma longa distância. Sendo essas as 

características procuradas para realização desse trabalho. O dispositivo LoRa 1276 utilizado 

pode ser visto na Figura 3.3. 

 

Figura 3.3: Chip LoRa 1276 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

3.1.4 Dispositivo para automação 

 

Dado que este trabalho trata de um projeto de automação, para a escolha do 

dispositivo responsável pela medição, controle e transmissão dos dados, optou-se pelo módulo 

transceptor AF-Smart V2.0, visto que este módulo possui as características necessárias para a 

solução do problema proposto. A Figura 3.4, ilustra o módulo transceptor utilizado. 

 

Figura 3.4 - Placa AF-Smart V2.0 

 

Fonte: Próprio autor. 
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A placa utilizada suporta tanto RF4463Pro, quanto o rádio LoRa 1276, sendo este 

último o utilizado no projeto. 

O módulo não possui antena integrada, para que haja flexibilidade na sua utilização 

em projetos de diferentes situações. Sendo assim, para conexão de uma antena, há um conector 

SubMiniature version A (SMA) fêmea na própria placa. Possibilitando, assim, a conexão da 

antena escolhida para esse projeto, a qual está especificada no tópico a seguir. 

Para controle dos dispositivos on-board, como relé, LED’s, pinos disponíveis na 

placa ou ainda para controle do rádio, é utilizado o microcontrolador Arduino. Este controle é 

feito por meio da programação na Integrated Development Environment (IDE) Arduino, 

utilizando a biblioteca LoRa. Na Tabela 3.2, estão especificadas as principais características 

técnicas da placa utilizada. 

 

Tabela 3.2: Especificações técnicas do módulo AF-Smart 2.0 

Tensão de Alimentação 9~15 VDC 

Entrada para chip de rádio Rf4463PRO ou Lora1276 

Slot para Arduino 
Pro Mini na versão 3v3/8Mhz ou Pro-Mini 

5V/16Mhz 

Slot para Cartão de memória Micro SD 

Relé Saída de 250VAC/ 5VDC 

Conector SMA Para antena externa 

Fonte: Próprio autor. 

 

3.1.5 Antenas 

 

A escolha da antena se deu por meio de um check list, onde foram observadas as 

seguintes características: 

 Casamento de impedância; 

 Tipo de polarização; 

 Frequência de operação do rádio; 

 Custo. 

A Tabela 3.3, apresenta as características das antenas pesquisadas, mostrando de 

forma destacada a descrição do par de antenas escolhido, as quais apresentavam as condições 

necessárias para a conexão junto ao rádio. Além observação das especificações técnicas, foi 
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realizada uma pesquisa de mercado para aquisição da antena, haja vista que antenas mais 

robustas demandam um maior custo. Assim, procurou-se a que atendesse a necessidade do 

projeto a um menor custo possível.  

 

Tabela 3.3: Especificações técnicas das Antenas 

 
Requisitos 

necessários 

Antena 

Omnidirecional 

Alfacomp AN2401 

Antena 

STEELBRAS 

AP3900 

Impedância 50 Ω 50 Ω 50 Ω 

Tipo de polarização 
Linear, 

vertical 
Linear, vertical Linear, vertical 

Frequência de 

operação 
915MHz 900 à 930MHz 900MHz 

Potência - 10W 100W 

Ganho  - 7 dBi 5,15dBi 

Custo (par) 
Pesquisa de 

mercado 
R$ 712,00 R$ 150,00 

Fonte: Próprio autor. 

  

Diante do exposto acima a antena escolhida foi a AP3900, do fabricante 

STEELBRAS, ilustrada na Figura 3.5, por oferecer as características necessárias ao projeto 

conforme indicado na coluna de requisitos necessários da Tabela 3.3 por um custo bem mais 

acessível. 

 

Figura 3.5 - Antenas STEELBRAS 

AP3900 

 

Fonte: Próprio autor. 
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3.2 Montagem do protótipo 

 

Para esse trabalho, foi definido o módulo 1 como mestre, o qual está conectado ao 

dispositivo de acionamento do motor, e ainda foi definido o módulo 2 como escravo para estar 

conectado junto ao sensor e coletar as leituras de nível. O esquemático das montagens foi feito 

como auxílio do software AutoCAD. 

Para conexão dos componentes durante os testes, foram utilizadas duas 

protoboards, uma para cada módulo, com o objetivo de facilitar o acesso aos pinos do 

microcontrolador para os constantes ajustes da programação. 

A montagem do módulo 1, foi feita conforme ilustrado no esquemático da Figura 

3.6, e a montagem prática pode ser vista na Figura 3.7. Para inclusão do display 16 linhas e 2 

colunas, foi utilizado um adaptador I2C.  

Figura 3.6 - Esquema de montagem do módulo1 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Figura 3.7 - Montagem do protótipo de 

teste do módulo 1 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

A montagem do módulo 2 foi feita conforme ilustrado no esquemático da Figura 

3.8. Para os testes iniciais, o potenciômetro foi utilizado para simular o sensor de nível. A Figura 

3.9 ilustra a montagem prática do módulo 2. 

 

Figura 3.8 - Esquema de montagem do módulo 2 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Figura 3.9 - Montagem do 

protótipo de teste do módulo 2 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

3.3 Algoritmo dos módulos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicializações 
Inicializa comunicação serial  

Inicializa módulo LoRa  

Define o fator de espalhamento 

Laço principal 
Cria código de verificação  

Envia pacote contendo:  

  (Código de verificação e requerimento de leitura) 

Espera resposta de leitura 

  Enquanto não recebe resposta incrementa o contador 

     Se exceder contador: 

        Mostra mensagem de erro 

        Realiza nova tentativa 

  Ao receber pacote 

  Verifica tamanho do pacote 

  Verifica se código enviado é igual ao recebido 

        Se nível atingir limite mínimo  

           Aciona bomba 

        Se nível atingir limite máximo  

           Desliga bomba 

Inicializações 
Inicializa comunicação serial  

Inicializa módulo LoRa  

Define o fator de espalhamento 

Laço principal 
Verifica se requerimento de leitura é válido  

Lê o código de verificação 

Envia pacote contendo: 

  (Código de verificação e leitura do sensor) 

   

Módulo 1 Módulo 2 
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A programação do protótipo dos módulos 1 e 2, foi feita utilizando o ambiente de 

desenvolvimento integrado (Integrated Development Environment, IDE) Arduino, com o 

intuito definir as ações a serem realizadas por estes por meio de uma lógica de programação. 

Inicialmente o módulo 1 (mestre) envia ao módulo 2 (escravo) uma solicitação de 

leitura da porta analógica (A4) do módulo 2, juntamente com um código de verificação o qual 

é gerado aleatoriamente por meio da porta analógica A0 do módulo 1. 

Ao receber a solicitação de leitura, o módulo 2, envia ao módulo 1 a leitura 

requerida juntamente com o mesmo código de verificação recebido; 

O módulo 1 só considera um valor válido de leitura, se este vier acompanhado do 

código de verificação enviado juntamente ao pedido de leitura. 

Ao receber a leitura, o módulo 1 irá processá-la. Se a leitura estiver abaixo do valor 

digital 100, isto indica que o reservatório está vazio e que o motor será acionado. Quando a 

leitura chegar acima do valor digital 500, isto indica que o reservatório está cheio e que o motor 

será desligado. 

Quando o requerimento de leitura enviado pelo módulo 1 não for correspondido 

pelo módulo 2, ou ainda se por motivo de interferência o pacote for perdido e não entregue ao 

módulo 1, é mostrada, no LCD, uma mensagem de erro e é feita uma nova tentativa de pedido 

de leitura. 

No Apêndice A encontram-se os códigos de programação referente aos módulos 1 

e 2. 
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4. RESULTADOS 

 

Os testes realizados para a validação do protótipo criado são descritos neste 

capítulo, sendo abordados os testes do sensor e da comunicação via rádio. Logo mais adiante 

na Figura 4.1 pode ser visto o local de instalação dos módulos 1 e 2, podendo ser o módulo 1 

conectado ao quadro de acionamento da bomba e o módulo 2 instalado no reservatório elevado. 

 

Figura 4.1 – Local de instalação no módulo 1 e módulo 2 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

4.1 Testes do protótipo com sensor de nível 

 

Os testes do sistema de automação foram realizados no laboratório de eletrotécnica 

da Universidade Federal do Ceará (UFC), campus Sobral. 

O sistema de automação projetado foi testado no acionamento de um motor de 1CV, 

por meio de um contator conectado ao relé on-board da placa do módulo 1, sendo notado que o 

referido módulo precisou ficar no mínimo 1,5m de distância do motor, por apresentar 

interferência para uma distância menor que esta. O esquema de montagem do módulo 1 junto 

ao motor para esse procedimento prático pode ser visto na Figura 4.2. Para este teste, o módulo 

2 foi montado com o potenciômetro conectado à porta analógica A4 conforme já ilustrado na 

Figura 3.8. A montagem prática de todo o sistema pode ser vista na Figura 4.3. 
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Figura 4.2 - Esquema de montagem do módulo 1 conectado ao motor 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 4.3 - Montagem prática do sistema completo para teste 

inicial utilizando potenciômetro 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Após a verificação da operação correta do sistema de acionamento, o potenciômetro 

do módulo 2 foi substituído pelo sensor de nível. O esquema de montagem dessa etapa pode 

ser visto na Figura 4.4 e a montagem prática na Figura 4.5. 

 

Figura 4.4 - Esquema de montagem do módulo 2 utilizando 

o sensor de nível 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Figura 4.5 - Teste do sistema utilizando sensor de 

nível 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Após a inserção do sensor de nível, foi necessário fazer uma verificação inicial do 

valor de medição apresentado por este. Como o conversor analógico/digital do arduino possui 

10 bits de resolução, este fornece valores de 0 a 1023 (210). Portanto a leitura esperada do 

sensor é um valor decimal variando de 0 a 1023. Desse modo, ao verificar a leitura fornecida 

pelo sensor através da comunicação serial do arduino, foi possível fazer as alterações 

necessárias na programação, com o objetivo de definir a leitura analógica de acionamento e 

desacionamento do motor. 

Após encher completamente a coluna d’água (de 2,5m), manualmente, a leitura 

analógica colhida foi de 522, e a medição de tensão nos terminais do sensor foi de 1,87V. Essa 

faixa de valor era esperada, haja vista que só está sendo utilizada metade da capacidade do 

sensor. 

Em seguida foi feito o esvaziamento da coluna d’água e foi registrada a leitura 

analógica, a qual oscilou entre valores de 50 a 97. 
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Sendo assim, definiu-se na programação que o motor seria acionado para uma 

leitura analógica menor que 100 e desacionado para uma leitura maior que 500. 

 

4.2 Comunicação via Rádio 

 

O objetivo principal foi a concepção de um sistema de automação via rádio que 

esteja apto a funcionar em um cenário típico de um sistema de abastecimento de água em zona 

rural, onde não se encontre a presença de grandes obstáculos como prédios, com uma distância 

de 2km entre o módulo 1 e o módulo 2. 

 

4.2.1 Simulação do enlace 

 

Para realização da implementação prática, inicialmente foi feita a simulação do 

enlace ponto a ponto no software Radio Mobile. Os parâmetros estabelecidos para a simulação 

levaram em consideração a localização geográfica, o clima do local, as configurações do rádio 

utilizado (LoRa 1276), topologia da rede e o tipo de antena utilizada. 

A localização geográfica das estações do projeto pôde ser obtida com o auxílio do 

software Google Earth. Sendo a localização da estação 1, 24 E349908 S9597123 UTM e da 

estação 2, 24 E349682 S9595027 UTM, essas foram inseridas no programa Rádio Mobile, o 

qual forneceu o ponto no qual estão as estações 1 e 2 conforme ilustra a Figura 4.6. A região 

em questão pode ser considerada de clima temperado continental. 

 

Figura 4.6 - Localização das estações 

 

Fonte: Próprio autor. 
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O rádio utilizado é UHF com frequência de 900MHz à 915MHz, o qual trabalha 

com topologia estrela (mestre-escravo) e, de acordo com o datasheet, possui potência de 

transmissão de 13dBm, e o limiar da potência de recepção é de -136dBm. 

Para concepção do sistema foram constituídas duas estações sendo a estação 1 

definida como mestre com antena alocada a 1m do solo e estação 2 definida como escrava com 

antena alocada a 15m do solo. Foi definida a distância entre a estação 1 e a estação 2 de 2km. 

Sendo considerada permitida obstrução da zona de Fresnel em até 50%. 

A antena utilizada foi do tipo omnidirecional, com polarização vertical e ganho de 

5,15 dBi, com frequência compatível com o rádio LoRa. 

Após a inserção de todos esses dados no software Radio Mobile, este forneceu o 

resultado mostrado na Figura 4.7, onde são mostrados os dois pontos de comunicação e o relevo 

do ambiente. 

Figura 4.7 - Simulação do enlace no software Radio mobile 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

De acordo com os resultados da simulação, considerando o sinal de transmissão de 

13dB, para a região do projeto foi observada uma perda no espaço livre de 98,1dB. O sinal 

transmitido chega ao ponto de recepção com nível observado de -93dBm. Como o rádio 

utilizado possui uma sensibilidade de até -136dBm, a simulação mostra que o enlace está com 

uma potência de recepção considerada boa nessa localidade. 
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Houve uma obstrução da zona de Fresnel em 90%, sendo essa maior do que a 

definida inicialmente (50%), para diminuir essa obstrução, poderia ser feita a instalação da 

antena em um ponto mais alto. É importante ressaltar que mesmo havendo esse nível de 

obstrução, não houve danos a funcionalidade da comunicação entre os módulos 1 e 2. 

 

4.2.2 Teste de campo 

 

O teste prático do sistema foi realizado nas proximidades da CE 362, cidade de 

Sobral próximo a Colina Boa Vista onde o módulo 2 em conjunto com a antena foram instalados 

no alto de um reservatório a 15m de altura do solo, conforme pode ser visto logo mais adiante 

na Figura 4.8.  

 

Figura 4.8 - Local de instalação do módulo 2 

(a) Reservatório a 15m de altura (b) Instalação do módulo 1 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

O foco dessa etapa do projeto, foi testar especificamente o desempenho do rádio 

para a distância pré-estabelecida (2km), então não foi necessário utilizado o sensor de nível, 

sendo este substituído por um potenciômetro. 
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Por não haver ponto de tomada no local do teste, não foi possível conectar a placa 

a fonte de 12V, sendo a alimentação feita por meio de uma bateria de 9V, não houve problema 

quanto a isso, pois a placa permite uma variação de alimentação quanto ao nível de tensão de 9 

à 15V. 

O módulo 1, foi levado até o local da estação 1, indicado na Figura 4.6, sendo este 

também alimentado por bateria 9V por não haver tomada no local. A Figura 4.9 ilustra o módulo 

1 em funcionamento. 

 

Figura 4.9 - Modulo 1 em funcionamento no 

local da estação 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Utilizando o software Google Earth, foi possível gerar o perfil de elevação do 

terreno o qual pode ser visto na Figura 4.10, onde foi realizado o teste de comunicação, e viu-

se que, este possuía condições favoráveis, tendo em vista que entre os pontos de alocação do 

módulo 1 e módulo 2 não houveram muitos obstáculos montanhosos, sendo esse um ponto 

favorável a diminuição das perdas entre as estações 1 e 2.  
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Figura 4.10 - Perfil de elevação do terreno 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

4.3 Montagem do Protótipo  

 

Após terem sido realizados todos os testes práticos de automação e comunicação. 

O protótipo foi finalizado, e os módulos 1 e 2 foram montados em patolas, conforme pode ser 

visto na Figura 5.1.  

 

Figura 5.1 - Montagem do protótipo final 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

O sistema rádio enlace completo proposto inicialmente, pode ser visto na Figura 

5.2. 
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Figura 5.2: Protótipo finalizado 

 
Fonte: Próprio autor.  
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5. CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

 

Diante do exposto, vê-se que os objetivos iniciais foram alcançados de modo 

satisfatório, sendo estabelecida a comunicação entre os módulos 1 e 2 para a aplicação proposta 

(automação entre a ETA e o REL), obtendo um alcance de 2,5 km.  

O sensor utilizado no sistema funcionou corretamente, informando o nível da 

coluna d’água (de 2,5m) ao microcontrolador para que este pudesse acionar e desacionar o 

motor e ainda informar no display o nível momentâneo do reservatório. Sendo possível 

mudança do ponto de atuação do sistema de acordo com o nível, por meio do código de 

programação. 

A aquisição dos materiais foi de baixo custo em comparação com módulos de 

automação disponíveis no mercado, com um custo de aquisição dos materiais 60% inferior. 

E, por fim, esse trabalho, mostrou que a tecnologia LoRa pode ser perfeitamente 

aplicada na automatização de sistemas de distribuição de água, proporcionando o acionamento 

de bombas entre a ETA e o REL a um longo alcance, tornando assim possível a diminuição da 

intervenção humana na operação do sistema e ainda reduzir o desperdício de água por motivo 

de extravasamento dos reservatórios. 

Uma sugestão para trabalhos futuros é de adicionar, a este sistema, a função de 

armazenar a quantidade de vezes que o reservatório é cheio. Com isso, pode-se obter a 

quantidade de água consumida em determinado sistema para prever qual perspectiva de 

ampliação do sistema. 
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APÊNDICE A - APÊNDICE A – PROGRAMA DOS MÓDULOS 1 E 2 

 

Código módulo 1  

#include <SPI.h> 

#include <LoRa.h> 

#include <Wire.h> 

#include <LiquidCrystal_I2C.h> 

 

#define LTR_REQ 0x22                               //Requerimento de leitura_sensor - (30 em hexa) 

#define FREQ 915E6                                   //Frequencia de operação de 915 MHz 

#define BR  9600                                         //Baud Rate da Serial 

#define LIM_MIN 100                                //Limite mínimo para acionamento 

#define LIM_MAX 500                              //Limite máximo para desacionamento 

#define FULL 1020.0                                 //leitura_sensor total do sensor 

             

const int Rele = 4;                                       // Pino digital "4" para acionar o Rele 

const int acionamento_autorizado = 0;      // variável para acionamento do relé 

int tamanhoPacote = 0;                              // variável para verificar o tamanho do pacote recebido 

int leitura_sensor = 0;                                // valor da leitura do sensor 

 

byte codigo_verif = 0;                              //código de verificação enviado 

byte codigo_receb = 0;                            //código de verificação recebido 

byte contador_de_espera = 0;                 //contador de espera 

 

//Display 

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

 

// barra de progresso do display 

const int LCD_LINHAS = 2;                  // 2 linhas 

const int LCD_COLUNAS = 16;            // 16 colunas 

  

//desenho da barra de progresso 

 

// caractere indicando o contorno lateral esquerdo "(" 

byte START_DIV_0_OF_1[8] = {B01111, B11000, B10000, B10000, B10000, B10000, B11000, B01111};  

 

// caractere indicando a primeira barra "( ||" 

byte START_DIV_1_OF_1[8] = {B01111, B11000, B10011, B10111, B10111, B10011, B11000, B01111}; 

 

// caractere indicano o contorno superior e inferior da barra de progresso"¨¨¨¨¨¨" 

byte DIV_0_OF_2[8] = {B11111, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B11111};  

 

// caractere indicano as barras seguintes com contorno superior e inferior 

byte DIV_1_OF_2[8] = {B11111, B00000, B11000, B11000, B11000, B11000, B00000, B11111};  

 

// caractere indicano as duas barras seguidas com contorno superior e inferior 

byte DIV_2_OF_2[8] = {B11111, B00000, B11011, B11011, B11011, B11011, B00000, B11111};  

 

// caractere indicano o contorno lateral direito 

byte END_DIV_0_OF_1[8] = {B11110, B00011, B00001, B00001, B00001, B00001, B00011, B11110};  

 

// caractere indicano as duas barras finais seguidas com contorno lateral direito 

byte END_DIV_1_OF_1[8] = {B11110, B00011, B11001, B11101, B11101, B11001, B00011, B11110};  

 

 

 

 

 



 
 
 

void setup()  

{ 

  Serial.begin(BR);                // início comunicação seria arduino 

  while (!Serial); 

   

  if (!LoRa.begin(FREQ))          // início rádio LoRa 

  { 

    while (1); 

  } 

  LoRa.setSpreadingFactor(12);  // Fator de espraiamento, escolha valor entre (7-12) 

  pinMode (Rele, OUTPUT);       // Definindo o relé como uma saída 

   

  //LCD 

  lcd.begin(16,2);              // Definindo o display a ser utilizado 16 coluna e 2 linhas 

  lcd.clear();                  // Limpa LCD 

   

  /*Salva caracteres personalizados na tela do LCD */ 

  lcd.createChar(0, START_DIV_0_OF_1); 

  lcd.createChar(1, START_DIV_1_OF_1); 

  lcd.createChar(2, DIV_0_OF_2); 

  lcd.createChar(3, DIV_1_OF_2); 

  lcd.createChar(4, DIV_2_OF_2); 

  lcd.createChar(5, END_DIV_0_OF_1); 

  lcd.createChar(6, END_DIV_1_OF_1); 

} 

 

void loop()  

{ 

  //cria codigo de verificaçao 

  randomSeed(analogRead(A0));               // usa pino desconectado como fonte de aleatoriedade 

  codigo_verif = random(256);               // fornece um numero aleatório entre 0 e 255 

  Serial.println(codigo_verif);             // imprime o número aleatório gerado 

 

  //Requisição de leitura_sensor (esperando ack) 

  LoRa.beginPacket();         //inicia o pacote 

  LoRa.write(LTR_REQ);        //comando de requerimento de leitura 

  LoRa.write(codigo_verif);   //codigo para verificação 

  LoRa.endPacket();           // finaliza e fecha o pacote para envio 

 

  //verifica pacote recebido 

  tamanhoPacote = LoRa.parsePacket();       //verifica o tamanho do pacote 

  contador_de_espera = 0; 

   

  while (tamanhoPacote < 3) 

  { 

     

    //espera resposta 

    tamanhoPacote = LoRa.parsePacket(); 

    Serial.print("."); 

    contador_de_espera++; 

    delay(300); 

     

    if(contador_de_espera > 10) 

    { 

      lcd.clear(); 

      lcd.setCursor(0, 0); 

      lcd.print("4.problema na "); 

      lcd.setCursor(0, 2); 

      lcd.print("  comunicacao"); 



 
 
      delay(800); 

      return;                // retorna ao início para enviar um novo pedido de leitura 

    } 

  } 

 

  if (tamanhoPacote >= 3)    //Verifica pacote recebido 

  { 

    //processamento do pacote recebido 

    leitura_sensor = LoRa.read();                 // leitura recebida do sensor 

    leitura_sensor = leitura_sensor << 8;                // deslocamento dos 2 bits mais significativos para esquerda 

    leitura_sensor = leitura_sensor | LoRa.read();       // junta os 2 bits mais significativos aos 8 mais significativos 

    codigo_receb = LoRa.read();            // leitura_sensor do código recebido 

     

    if (codigo_verif == codigo_receb)      // verifica se o código de verificação recebido foi igual ao código 

enviado 

    { 

      //intervalo de leitura_sensor para ligar e desligar relé 

      if (leitura_sensor < LIM_MIN)  

      { 

        digitalWrite(Rele, HIGH); 

        Serial.println("Rele LIGADO"); 

        lcd.clear(); 

        lcd.setCursor(0, 0); 

        lcd.print("1.Bomba ativada"); 

        delay (1000); 

        lcd.setCursor(0, 0); 

        lcd.print("2.Reserv. vazio "); 

      } 

      if (leitura_sensor > LIM_MAX)  

      { 

        digitalWrite(Rele, LOW); 

        Serial.println("Rele DESLIGADO"); 

        lcd.clear(); 

        lcd.setCursor(0, 0); 

        lcd.print("1.Bomba desativ."); 

        delay (1000); 

        lcd.setCursor(0, 0); 

        lcd.print("2.Reserv. cheio "); 

       } 

       delay (2000); 

    } 

    

    int percent = 0; 

    percent = (leitura_sensor/FULL)*100;     // convertendo a leitura_sensor do sensor em porcentagem 

    Serial.print(percent);            // imprime o valor da leitura em porcentagem 

    Serial.println("%");               

     

    if (percent > 100) 

    { 

      Serial.print(100);  

      percent = 100;  

    } 

    delay (2000); 

     

    //imprime o valor da leitura do sensor no LCD "PORCENTAGEM" 

    lcd.clear(); 

    lcd.setCursor(0, 0); 

    lcd.print("3.Nivel: "); 

   

    lcd.setCursor(9, 0); 



 
 
    lcd.print(percent); 

    lcd.print("%"); 

 

    /* Inicia a barrinha o cursor para na segunda linha*/ 

    lcd.setCursor(0, 1); 

   

    /* Mapeia o intervalo (0 ~ 100) para o intervalo (0 ~ LCD_COLUNAS * 2 - 2) */ 

   

    byte nb_columns = map(percent, 0, 100, 0, LCD_COLUNAS * 2 - 2); 

   

    //cada caractere exibe duas barras verticais, mas o primeiro e oútimo exibem apenas um. 

 

  /* desenho de cada caractere da linha */ 

  for (byte i = 0; i < LCD_COLUNAS; ++i)  

  { 

    if (i == 0) // primeiro caso  

    {  

      /* exibição com base no número de colunas */ 

      if (nb_columns > 0)  

      { 

        lcd.write(1); // Char  1 / 1 

        nb_columns -= 1; 

   

      }  

      else  

      { 

        lcd.write((byte) 0); // Char 0 / 1 

      } 

   

    }  

    else if (i == LCD_COLUNAS -1)  

    {  

      /* mostra o caractere final com base no número de colunas */ 

      if (nb_columns > 0)  

      { 

        lcd.write(6); // Char fin 1 / 1 

      } else  

      { 

        lcd.write(5); // Char fin 0 / 1 

      } 

   

    } else { // Autres cases 

   

      /* Mostra o caractere correto com base no número de colunas */ 

      if (nb_columns >= 2) { 

        lcd.write(4); // Char div 2 / 2 

        nb_columns -= 2; 

   

      } else if (nb_columns == 1) { 

        lcd.write(3); // Char div 1 / 2 

        nb_columns -= 1; 

   

      }  

      else { 

        lcd.write(2); // Char div 0 / 2 

      }    } 

    } 

  } 

  delay(5000); 

}  



 
 

Código módulo 2  

 

#include <SPI.h>          // A comunicação entre o controlador ARDUINO e o LORA é SPI  (Serial Peripheral 

Interface) 

#include <LoRa.h> 

 

#define LTR_REQ 0x22      // requerimento de leitura - (30 em hexa) 

#define FREQ 915E6        // Frequencia de operação de 915 MHz 

#define BR  9600          // Baud Rate da Serial 

 

byte codigo_verif = 0;     // variável para ler o código de verificação 

const int sensor = A4;    // Pino analógico para acionar o sensor 

int leitura_sensor = 0;   // Variável para armazenar a leitura do sensor de pressão 

 

void setup()  

{ 

  Serial.begin(BR);       // inicializando a comunicação serial 

  while (!Serial);        // espera inicializar a serial 

 

   if (!LoRa.begin(FREQ))  //Verificação de falha na inicialização do Lora 

  { 

    while (1); 

  } 

  LoRa.setSpreadingFactor(12);  // Fator de espraiamento, escolha valor entre (6-12) 

} 

 

void loop()  

{ 

if(LoRa.parsePacket() == 2)         // verifica o número de itens no pacote recebido 

{ 

  if(LoRa.read() == LTR_REQ)        // requerimento de leitura 

  {       

    codigo_verif = LoRa.read();      // lê o código de verificação 

    delay (300); 

    //Leitura do sensor analógico 

    leitura_sensor = analogRead(sensor);  // leitura de 10 bits (xxxxxxxxxx) 

 

    //Inicio do pacote de envio 

    LoRa.beginPacket(); 

    LoRa.write(leitura_sensor >> 8);       // envia 2 bits mais significativos     

    LoRa.write(leitura_sensor & 0x00FF);   // envia 8 bits menos significativos  

    LoRa.write(codigo_verif);               // envia codigo de verificação 

    LoRa.endPacket(); 

   

    return; 

   } 

} 

} 

 

 

Link da biblioteca LoRa utilizada 

 

http://www.mediafire.com/file/f9x2cj8c34qj8y0/Distribui%C3%A7%C3%A3oAFSmartRadio

_Lora1276.rar



 
 

APÊNDICE B – TABELA DE CUSTOS 

 

 

Quantidade Item Preço 

02 Módulo Transceptor Af-Smart V2.0 335,20 R$ 

02 Antena modelo: AP3900 150,00R$ 

01 Sensor de nível modelo: MPX5700DP 63,00 R$ 

02 Patola 20,00 R$ 

02 Conector para Fonte  7,00 R$ 

02 Fonte 12V/ 1A 46,00 R$ 

02 Botão Liga/ Desliga 2,50 R$ 

TOTAL 623,70  R$ 

Fonte: Próprio autor. 

 

Obs: Para os custos totais do projeto não foi acrescentado o preço do profissional, apenas 

materiais utilizados. 


