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RESUMO 

O estudo sobre modelagem e controle hoje em dia é considerado fundamental para a 

indústria química. Através do modelo matemático e simulações, é possível prever com certa 

precisão o comportamento de variáveis do sistema. Em boa parte dos processos existe a 

necessidade do controle de variáveis importantes, como nível, temperatura e pressão, para 

garantir o bom funcionamento do sistema e a segurança da planta. A aplicação do controle 

permite a automação, que é cada vez mais valorizada pela indústria como um método de 

atingir, consistentemente, bons resultados. Apesar de existirem vários estudos nessa área, há 

um distanciamento quanto aos alunos da graduação, que estão geralmente limitados à teoria 

vista nos livros sem a oportunidade de aplicá-la em um caso real. Essa limitação muitas vezes 

está relacionada com a complexidade e difícil acesso aos equipamentos de instrumentação. 

Este trabalho apresenta um estudo experimental, utilizando uma instrumentação de fácil 

acesso e aprendizado. Foi escolhida a plataforma Arduino para controlar esse sistema, por ser 

open source e com documentação bem difundida na internet. Foram utilizados artigos de 

referência para ilustrar a versatilidade de aplicações da plataforma, alguns deles com 

propósito didático. Foi montado um sistema com recirculação de água, no qual o objetivo é o 

controle do nível de um dos recipientes. Através do aplicativo Blynk, foi possível monitorar 

as variáveis do sistema pelo celular, além de definir um valor para o setpoint do nível, 

podendo este ser alterado a qualquer momento. Com a formulação de um modelo matemático, 

calculou-se o nível teórico para comparação com o nível medido pelo sensor. Notou-se que o 

nível teórico seguiu a mesma tendência do experimental, e no final concluiu-se que foi 

possível controlá-lo com sucesso, com o sistema sendo capaz de responder a perturbações de 

modo a buscar o setpoint. 

 

Palavras-chave: Arduino; Controle; Prototipagem; baixo custo; Blynk. 

  



 

 

ABSTRACT 

The study about modelling and control nowadays is considered essential for the 

chemical industry. Through mathematical modelling and simulations, it is possible to preview 

with precision the behavior of system variables. In many cases there is the need to control 

important variables, such as level, temperature and pressure, to ensure the smooth operation 

of the system and the safety of the plant. The application of control allows automation, which 

is increasingly valued by the industry as a method of consistently achieving good results. 

Although there are many studies in this area, it is not very reachable for graduation students, 

who are usually limited to the theory seen in books without the opportunity to apply it in real 

case scenarios. This limitation is often related to the complexity and difficulty of access to 

instrumentation equipment. This work presents an experimental study, using easy-to-access 

and easy-to-learn instrumentation. The Arduino platform was chosen to control this system, 

because it is open-source and well documented on the internet. Reference articles were used 

to illustrate the versatility of the platform applications, some of them with didactic purpose. A 

water feedback system was set up in which the objective is to control the level of one of the 

containers. Through the use of the Blynk application, it was possible to monitor the system 

variables on the smartphone, besides setting a value for the level setpoint, which can be 

changed at any time. With the formulation of a mathematical model, the theoretical level was 

calculated for comparison with the level measured by the sensor in real time. It was observed 

that the theoretical level followed the same trend as the experimental one, and in the end it 

was concluded that it was possible to control it successfully, with the system being able to 

respond to perturbations in order to reach the setpoint. 

 

Keywords: Arduino; Control; Prototyping; low cost; Blynk. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. VISÃO GERAL 

A grade de disciplinas dos cursos de engenharia no Brasil possui uma ênfase 

considerável em aspectos teóricos envolvendo a teoria básica de matemática, física e química, 

além das disciplinas profissionais. No entanto, a aplicação dos conhecimentos teóricos 

adquiridos em projetos que demandam a montagem de equipamentos, e não somente a análise 

do funcionamento de sistemas, é pouco praticada devido a diversos fatores, como falta de 

investimento, elevado custo de equipamentos e espaço físico necessário para 

desenvolvimentos de projetos dessa característica. 

Atualmente, com o advento da computação e a facilidade de interação entre 

desenvolvedores de tecnologia, programadores e acadêmicos em ambientes virtuais, torna-se 

cada vez mais acessível o aprendizado de tecnologias, que até alguns anos atrás, não existiam, 

e tinham divulgação insipiente. .Particularmente, na área de tecnologia da informação e 

automação, é possível encontrar inúmeros ambientes de discussão sobre ferramentas de 

programação em softwares livres, tutoriais, cursos etc. Uma das ferramentas para montagem 

de sistemas automatizados que vêm ganhando cada vez mais notoriedade é o Arduino.   

O Arduino fora desenvolvido na Itália, em 2005, com o intuito de auxiliar no ensino 

escolar, através de projetos de prototipagem que incentivam a criatividade e inovação do 

indivíduo. Os mantenedores acreditam no sistema ―Open Source‖ e divulgam diversos 

projetos realizados pelo mundo. Até mesmo a IDE do software (local da programação) é 

disponibilizada ao público, gratuitamente. A venda do hardware ocorre, mas o 

compartilhamento de ideias e soluções ocorre livremente. É uma ferramenta que promove a 

IoT (Internet of Things), pois é possível fazer tecnologia embarcada com diversos sensores 

que se comunicam entre si e realizam alguma ação (atuador). Pode-se desenvolver drones, 

impressoras 3D, um sistema de jardinagem inteligente que identifique a secura do solo e ligue 

a bomba d’água para então molhar as plantas do jardim, por exemplo. 

A proposta deste trabalho foi construir um sistema simples para controle de nível de 

um reservatório com a utilização do Arduino como controlador. A ideia principal do projeto 

não foi explorar a complexidade do processo em si, mas, desenvolver um sistema completo, 

que possa ser aplicado futuramente a outros sistemas de engenharia, que facilitem a 

construção das seguintes etapas: (i) instalação dos sensores, (ii) implementação do sistema de 

controle na IDE do Arduino, (iii) comunicação wireless e (iv) monitoramento via software em 

sistema operacional Android. 
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No protótipo, o sistema gerenciador recebe os valores lidos por cada um dos sensores 

instalados, avalia os dados e atua para manutenção do set point escolhido, previamente. Todo 

este gerenciamento é realizado por uma rede sem fios e controlado por um gestor através do 

celular ou computador. A prototipagem fora realizada com tubos de ¼’’, joelhos de 90°, 

conexões horizontais e em formato de ―T‖ e dois reservatórios para armazenamento de água. 

1.2. OBJETIVO 

O objetivo deste projeto é a prototipagem de um sistema fechado para controlar o 

nível de um tanque, através da utilização da plataforma Arduino e seus diversos sensores e 

atuadores, utilizando parte do conhecimento adquirido durante a faculdade. Este objetivo é 

dividido em diferentes etapas: idealização e montagem do sistema de recirculação de água; 

instalação dos sensores e atuadores, acompanhados dos componentes eletrônicos necessários; 

implementação do algoritmo para controle de nível; monitorar e controlar o sistema 

remotamente por aplicativo de smartphone, utilizando o conceito de Internet das Coisas; 

comparação de dados experimentais com dados calculados por modelo matemático, em tempo 

real. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. CONTROLE DE NÍVEL 

O controle de nível possui importância extrema em processos industriais, quando se 

leva em conta a necessidade de avaliar e controlar volumes de estocagem e recipientes de 

armazenamento. Através da quantificação de dados através de sensores, é possível medir a 

variação do nível, possibilitando correções em outras variáveis, como vazão, caso haja 

necessidade. Isso garante que os parâmetros de operação se mantenham dentro de uma faixa, 

o que se faz necessário para atribuir confiança de operação aos processos industriais. 

Em seu trabalho, Simmonds-Mendoza et al. (2018) considera a importância do 

controle de nível na indústria química e de alimentos, acompanhado de uma instrumentação 

adequada. Neste caso, o controlador escolhido foi um SIMATIC S7-300, uma opção 

sofisticada e cara, destinado para fins industriais. Faz-se necessário uma opção mais barata e 

mais fácil se usar de microcontrolador para fins mais didáticos, que é a proposta deste 

trabalho. 

Segundo o Corripio (SMITH e CORRIPIO, 2005), este controle pode ser chamado 

de interativo, pois cada variável interfere no valor das outras. O controle de nível é um dos 

poucos processos que podem receber esta nomenclatura. Em seu trabalho, definem alguns 

termos importantes utilizados no campo de controle automático de processos. A variável 

controlada é definida como a variável do sistema que precisa ser controlada ou mantida em 

um determinado valor. Por vezes, o termo variável de processo também é utilizado com essa 

mesma definição. O termo set point é descrito como o valor desejado da variável controlada. 

Portanto, o objetivo de um sistema de controle é manter a variável controlada em seu set 

point. Para alcançar esse objetivo, manipula-se diretamente o valor de uma variável, chamada 

de variável manipulada. Especificamente no controle de nível, a variável controlada é o 

próprio nível, e a variável manipulada é a vazão, podendo ser de entrada, saída ou ambas. 

Também segundo estes autores (SMITH e CORRIPIO, 2005), os transmissores de 

nível apresentam resposta, consideravelmente, rápida e podem ser modelados com ganhos 

simples. Geralmente, a saída destes transmissores é em %OT (output transmissor). 

O sinal de saída do controlador pode ser de ação direta ou indireta (reversa). Caso a 

válvula esteja na saída, a ação de um controlador de nível será direta, pois um aumento da 

coluna de líquido no tanque gera um aumento no sinal de saída do controlador. Caso a válvula 

esteja na entrada, a ação de um controlador de nível será indireta, pois um aumento da coluna 

de líquido no tanque gera uma diminuição no sinal de saída do controlador. 
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2.2. MICROCONTROLADOR 

O microcontrolador é um dispositivo semicondutor em forma de circuito integrado 

que faz a integração de todas as partes básicas de um microcomputador, como um 

microprocessador, memórias voláteis e não-voláteis, portas de entrada e saída. Geralmente é 

limitado em termos de quantidade de memória e é utilizado em aplicações específicas, como 

naquelas que não necessitam armazenar grande quantidade de dados (GIMENEZ, 2002, p. 4). 

O microcontrolador pode ser utilizado em automação residencial (máquinas de lavar roupa e 

fornos de micro-ondas), automação predial (elevadores e portões), automação industrial 

(controladores lógicos programáveis, robótica, relógios de ponto) e na automação embarcada 

(impressoras e controle de tração em carros). 

2.2.1. MICROCONTROLADOR ARDUINO UNO 

O Arduino é uma plataforma que surgiu na Itália em 2005 para prototipagem 

eletrônica, apresentando hardware livre e placa única. O projeto iniciou-se com a intenção de 

ajudar em projetos escolares, oferecendo uma alternativa mais barata a outros componentes de 

prototipagem. Ele tem como principal objetivo ser barato, acessível, ter baixo custo e ser de 

fácil utilização. Atualmente a placa é projetada com um microcontrolador Atmel AVR, apesar 

de que este não é um requisito formal.  

O projeto em si consiste no hardware, software que permite a comunicação com a 

placa, documentação e tutoriais que explicam sua utilização, e uma comunidade que se ajude 

no desenvolvimento de projetos. Por esse motivo, hoje em dia existem diversas cópias do 

Arduino, e projetos que começam na plataforma, mas que depois desenvolvem seu próprio 

hardware. 

A plataforma Arduino é mencionada por Souza et al. (2011) como sendo open 

source, de fácil utilização e ideal para interação com o ambiente através da utilização de 

diversos sensores, sendo possível a criação de dispositivos interativos com as mais variadas 

finalidades. Essa facilidade é evidenciada pelo fato de não necessitar de compiladores ou 

hardware adicional para funcionar, apesar de permitir a interface com diversos hardwares, 

suportados por bibliotecas sob domínio público que promovem essa interação. É mencionado 

também que existem diferentes versões da placa, cada uma possuindo um número diferente de 

entradas analógicas para atender as necessidades diferentes do usuário. Para este projeto, foi 

escolhida a Blackboard, uma versão brasileira do Arduino Uno. Uma visualização da placa é 

mostrada na Figura 2.1, seguinte. 
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Figura 2.1 – Placa Arduino Uno 

2.3. APLICAÇÕES 

Ao redor do globo, cientistas estão desenvolvendo protótipos para facilitarem a vida 

das pessoas e melhorar o aprendizado. Os protótipos que serão discutidos, neste tópico, são de 

baixo custo, complexidade média, potencial de uso elevado e de livre reprodução (open 

source (JOHN QIDONG, 2018)). A ideia é concatenar conhecimentos variados e produzir 

objetos que irão auxiliar o operador, a imaginação e usabilidade são as grandes artes por 

detrás destes projetos. 

Para ilustrar a utilidade da plataforma, Souza et al. (2011) realizou uma experiência 

com um oscilador amortecido, na qual foi possível realizar uma medição de posição através 

dos dados enviados pelo sensor de luminosidade, demonstrando a flexibilidade da medição. 

Estes dados foram obtidos através de uma conversão analógica-digital da tensão registrada. 

Adicionalmente, foi possível converter os valores através do código para outro tipo de 

medida, neste caso a distância. Esse código, a princípio escrito utilizando linguagem 

processing, pode ser editado e compilado através de software disponibilizado gratuitamente 

na internet, sendo transferido para a placa através de cabo USB. Por meio desta mesma 

metodologia, foi possível realizar uma experiência para estudo de trocas radioativas de 

energia, utilizando desta vez um sensor de temperatura. A queda de tensão foi determinada 

como sendo uma função crescente da temperatura, possibilitando sua medição. No final, foi 

constatado que as superfícies do experimento chegaram ao equilíbrio térmico, através de 

dados obtidos pelo sensor plotados em gráfico. 
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No que diz respeito ao ensino da computação utilizando Arduino, Rubio et al (2013) 

menciona que estudantes de engenharia, em geral, consideram o tema de programação como 

sendo algo alheio aos seus interesses no curso. Para contornar este quadro, propõe a utilização 

do paradigma de computação física, uma abordagem não tradicional que retira os conceitos de 

computação de ―dentro do monitor‖ para aplicá-los ao mundo real, permitindo uma maior 

interação dos estudantes e estimulando o aprendizado. Este paradigma é aplicado utilizando a 

placa Arduino no ensino das linguagens C/C++ e Matlab, não como uma forma de 

substituição aos métodos tradicionais, mas sim de reforço aos mesmos. Os projetos são 

construídos utilizando uma placa de ensaio ou breadboard (Figura 2.2), reforçando conceitos 

importantes de eletrônica nos alunos. Ao final, notou-se uma melhora significativa de 

desempenho dos estudantes na matéria, em comparação com quando as aulas possuíam 

apenas a abordagem tradicional. 

 

Figura 2.2 – Placa de Ensaio (Breadboard)                                                                                               

Mumtaz et al. (2018) apresenta um sistema de automação da iluminação das vias 

públicas e monitoramento de objetos, utilizando Arduino. O sistema utiliza dados enviados 

pelo sensor de luminosidade (LDR) e sensores infravermelhos para determinar, por exemplo, 

o estado de iluminação de um poste. Se o sensor detectar iluminação fraca, as luzes são acesas 

em um nível fraco. Se além da iluminação fraca, for detectada a presença de algum objeto, a 

luz acende fortemente. Também neste trabalho é citado o termo Internet das Coisas, conceito 

que faz referência a uma rede de objetos físicos que se comunicam entre si, coletando e 

transmitindo dados.  

A aplicação de Internet das Coisas é analisada mais profundamente por Barbon et 

al.(2016), que reconhece a ausência de uma forma simples e flexível de estender a capacidade 
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básicas dos microcontroladores para se interconectarem a outros dispositivos através da 

internet. A princípio, essas novas funções são adicionadas de maneira específica a cada 

projeto, sendo limitadas a interações diretas com o hardware, sem um serviço que realize esta 

ponte e tornando uma posterior expansão para novas funcionalidades uma tarefa complexa. 

Por este motivo, os autores apresentam um modelo que aborda as limitações citadas ao 

oferecer um ―serviço‖ que permite a fácil adição de novas funções e suporte a placas em rede 

utilizando diferentes métodos de intercomunicação. 

Protótipos de sistemas de aquisição de dados (SAD) foram desenvolvidos utilizando 

a placa Arduino Uno por Da Silva e Choque (2016). Através destes protótipos foi possível 

observar a interação entre o microcontrolador e a plataforma de desenvolvimento de sistemas 

Labview, evidenciando que os dados enviados pela placa podem ser aproveitados por outros 

softwares, aumentando as possibilidades de interação. 

No campo da engenharia química, Elmer & Kraut (2018) propõem a incorporação de 

noções importantes, como programação e eletrônica, no curso de graduação através de 

impressão 3D e utilização da plataforma Arduino. Seu trabalho é dividido entre três módulos, 

sendo que em dois deles o microcontrolador é utilizado. No segundo módulo, é utilizado para 

monitoramento da temperatura em um trocador de calor. Já no terceiro módulo, é utilizado 

para obter dados sobre a luminosidade refletida por moléculas, funcionando como um 

espectrofotômetro para a medição de parâmetros cinéticos de enzimas.  

O trabalho de Akram (AKRAM SYED ALI, 2016) se baseia na prototipagem de uma 

plataforma, utilizando Arduino, que faz a leitura de diversos parâmetros dentro de um 

ambiente fechado, tais como: voltagem genérica utilizada, temperatura, humidade, presença 

de pessoas, quantidade de CO2 e intensidade luminosa. Com esses dados, pôde-se calcular: 

energia utilizada para manutenção do ambiente, conforto térmico, qualidade do ar e a 

microbiologia existente no local.  

De acordo com os autores, este equipamento visa permitir a análise do desempenho 

generalizado de um prédio, reduzindo o custo da coleta dos dados, migrando para uma 

plataforma open source (JOHN QIDONG, 2018) e possibilitando aos proprietários dos 

imóveis a obterem os valores dos parâmetros, anteriormente mencionados, em seus 

smartphones. 

No trabalhado de Marques (GISELA R A MONTEIRO MARQUES, 2012), pôde-se 

avaliar a qualidade da água que abastece as residências em duas cidades de São Paulo (Potim 

e Taubaté), podendo ser reproduzida em outras cidades, de acordo com a cultura open source 
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(JOHN QIDONG, 2018) que o Arduino faz parte. Na ferramenta desenvolvida, foi possível 

correlacionar a qualidade da água com a quantidade de ovos do mosquito Aedes aegypti por 

meio da relação entre a quantidade de nitrogênio amoniacal com o aumento da deposição de 

ovos no ambiente.  

O projeto abordado no trabalho de Tiasuryanic (TIASURYANIC, 2017) 

objetivou o consumo consciente baseado na diminuição do uso de água. No projeto, o 

Arduino avalia a vazão de água e, por conseguinte, a quantidade de água utilizada na prática. 

Basicamente, em um tanque que esteja com o nível máximo de água, com o auxílio de um 

sensor Ultrassônico, pôde avaliar a distância do topo até a superfície aquosa e então desligar 

ou ligar a bomba, por meio de um relé. 

O estudo demonstrou possibilidade de aplicabilidade, pois mostra que é possível 

controlar equipamento e avaliar os parâmetros importantes com sensores, de maneira 

relativamente simples e barata. Projetos semelhantes podem ser pensados para dentro de uma 

casa ou de um edifício, tais como um tanque que armazena água da chuva para possível 

utilização futura, seja com auxílio de uma bomba, ou de pressão hidrostática (altura 

manométrica). 

Em Ulloa (CARLOS ULLOA, 2017) sensores de temperatura foram utilizados 

para ler valores de entrada e saída destes painéis fotovoltaicos, para assim, obter a medida de 

irradiação sobre o painel. Tais sensores foram ligados em uma breadboard que se conecta a 

uma plataforma Arduino Uno. O sistema de controle desenvolvido foi baseado no controle da 

ventoinha que promove a refrigeração do sistema interno do equipamento.  

Segundo o autor, a tendência é a utilização deste software para futuras análises, pois 

seus equipamentos são de baixo custo e traduzem bem a realidade. Além do mais, essa 

tecnologia está bem difundida no mundo, tornando o processo altamente replicador. 

Em Rocha (F. B. ROCHA, 2014) um sistema de controle com Arduino foi 

utilizado para controlar a irrigação do solo com o objetivo de diminuir o desperdício dos 

recursos naturais e o tempo destinado a um trabalho mecânico de regar o solo seco. Com o 

Arduino pôde-se medir o tempo percorrido e então programar a irrigação para dia da semana, 

dia do mês, para ter continuidade no processo. 

2.4. CONTROLE ON-OFF 

O sistema de controle ON-OFF é uma forma de controle automático para soluções 

práticas, na qual existem duas posições: Liga (aberta 100%) ou Desliga (fechada 100%). 

Apresenta certo valor de erro, por apresentar uma região de transição no sistema que os 
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parâmetros não são estáveis (Banda morta) (LUME - Repositório Digital — BIBESEF - 

UFRGS). Esses valores podem ser melhor corrigidos utilizando formas de controle mais 

robustas, tais como: 

i. PD – Proporcional Derivatvo 

ii. PI – Proporcional Integral 

iii. PID – Proporcional Integrativo Derivativo 

Não pode ser escrito como uma equação, que admite coeficientes de 

proporcionalidade entre o controle e qualquer parâmetro analisado. Mas, podemos evidenciar 

este controle da seguinte forma: 

  ( )                         (2.1) 

  ( )                          (2.2) 

 

Figura 2.3 – Controle ON-OFF 

Uma válvula solenoide fora pensada para fazer a manipulação da vazão e o controle 

do protótipo. Para poder realizar um controle mais sofisticado, como o PID, faz-se necessário 

manipular o grau de abertura da válvula. Com os materiais que temos, não conseguiríamos 

fazer tal controle, contudo há válvulas no mercado que realizam tal controle. Em uma 

pesquisa na Internet, somente pôde ser encontrado tal equipamento em sites internacionais, 

tornando a aquisição cara e demorada até a conclusão deste projeto final. 

Em controle de processos, as válvulas podem apresentar duas posições de segurança 

opostas, falha aberta ou falha fechada. A primeira indica que caso falte energia, a válvula 

permanecerá aberta; este artifício é usado, por exemplo, em atuadores presentes na saída de 

tanques com pressões elevadas, uma vez que caso haja problema na linha, o tanque não 

exploda pelo aumento de gases em seu interior. A segunda posição indica que caso falte 
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energia, aválvula permanecerá fechada; este artifício é usado, por exemplo, para impedir o 

desperdício de matéria-prima, caso haja problema no processo. 

2.5. RESUMO DO CAPÍTULO 

Neste Capitulo foi abordado de forma breve um conteúdo sobre controladores, 

Arduino e revisaram-se os principais trabalhos que utilizaram a plataforma Arduino para 

prototipagem. Claramente a aplicação de sistemas Arduino vem crescendo significativamente 

evidenciando que a utilização destes sistemas é promissora para desenvolvimento de projetos 

de ampla aplicabilidade e baixo custo. Logo, o atual cenário é motivador para a introdução da 

utilização desses sistemas em ambiente acadêmico.  

No próximo capítulo, serão descritos os materiais e métodos utilizados para 

desenvolvimento de um sistema de controle ON-OFF, com placa Arduino, com comunicação 

wireless com celulares. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

O protótipo fora desenvolvido no laboratório NEO do departamento de Engenharia 

Química e de Petróleo da Universidade Federal Fluminense (UFF), assim como os 

experimentos realizados para melhoria do equipamento e identificação dos parâmetros. 

3.1. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

3.1.1. SENSOR DE VAZÃO 

Permite medir a vazão em litro por minuto (L/min), em uma tubulação de ½’’ que 

flui água em seu interior. Este sensor funciona como um encoder, pois transforma posição em 

sinal elétrico digital, enquanto ainda houver água fluindo pela saída do sensor. 

Segue as informações técnicas desse aparelho (RoboCore - Robótica e Automação) e 

uma imagem do equipamento (Figura 3.1). 

 Modelo: SAIER SEN-HZ21WA 

 Material: nylon 

 Faixa de operação: 1 a 30 L/min 

 Conversão: 1 L = 516 pulsos (+/- 10%) (F=10Q) 

 Pressão da água: 1,75 MPa 

 Tensão de Operação: 4,5 Vdc a 18 Vdc 

 Corrente elétrica: 10 mA (5 Vdc) 

 Temperatura máxima da água: 60 ºC 

 

Figura 3.1 – Sensor de fluxo d’água 

3.1.2. VÁLVULA SOLENOIDE 

Atuador utilizado para automação de projetos. Existem diversos tipo, como a de 90° 

(joelho – Figura 3.2) ou 180°, sendo esta angulação referente a inclinação da entrada com a 

saída. A escolhida fora a válvula de 90°. 
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Muito utilizada para projetos residenciais, de irrigação, caixa d’água, bebedouros, 

tanques contendo água. A posição normal desta válvula é totalmente fechada, mas pode ser 

facilmente alterada com o uso do microcontrolador Arduino. 

Segue as informações técnicas desse aparelho (Usinainfo: Arduino, Robótica, 

Componentes Eletrônicos e Ferramentas): 

 Tensão: 12V DC; 

 Corrente nominal: 500mA; 

 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 3/4"; 

 Saída: Conexão espigão para mangueira de 3/8" (10,5mm); 

 Dimensões (CxLxE): ~78x62x35mm; 

 Peso: 95g. 

 

Figura 3.2 – Válvula Solenoide para Água 12V 90° (¾ x mang. ⅜) 

3.1.3. SENSOR ULTRASSÔNICO 

Permite medir a distância do sensor até uma superfície, seja líquida ou sólida. 

Apresenta resolução de 3mm. 

Este sensor emite uma onda sonora, que é rebatida no objeto ou obstáculo e retorna 

para um receptor no próprio equipamento. A distância pode ser calculada utilizando a 

seguinte fórmula: 

 
          

       

 
 (3.1) 

Sendo: 

o Distância = espaço linear entre o sensor e a superfície (cm) 



 

22 

 

o Vsom = Velocidade do som (cm/s) 

o    = Tempo entre a emissão e o recebimento do sinal da onda sonora (s) 

Segue as informações técnicas desse aparelho (RoboCore - Robótica e Automação) e 

uma imagem do equipamento (Figura 3.3). 

 Tensão de Alimentação: 5VDC 

 Corrente quiescente: < 2mA 

 Corrente em funcionamento: 15mA 

 Ângulo de medida: < 15° 

 Distância de detecção: de 2cm a 400cm 

 Resolução: 3mm 

 Dimensões: 45mm x 20mm x 15mm 

 Frequência ultrasônica: 40kHz 

 

Figura 3.3 – Sensor ultrassônico 

3.1.4. MÓDULO WI-FI ESP8266 

Este módulo é pré-programado. O firmware pode receber comandos, por um setlist 

AT tabelado. 

Este módulo se conecta a um roteador próximo e funciona como intermediário das 

informações entre o celular e os equipamentos ligados ao Arduino via wireless. Mas também, 

pode funcionar como servidor e fazer essa comunicação via intranet. 

Segue as informações técnicas desse aparelho (RoboCore - Robótica e Automação), 

uma imagem do equipamento (Figura 3.4) e do seu adaptador (Figura 3.5). 

 Modelo: ESP8266-01 

 802.11 b/g/n 

 WiFi Direto (P2P), soft-AP 

 Protocolo TCP/IP 

 Switch TR integrado, balun, LNA, amplificador de potência e matching 

network 

 PLL integrado, reguladores, DCXO e unidade de gerenciamento de potência 
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 Potência de saída de +19,5dBm no modo 802.11b 

 CPU de 32bits de baixa potência integrada, pode ser usada para aplicações 

SDIO 1.1/2.0, SPI, UART 

 STBC, 1x1 MIMO, 2x1 MIMO 

 Agregação A-MPDU & A-MSDU & 0,4ms de intervalo de guarda 

 Ligação e transmissão de pacotes em menos de 2ms 

 Consumo em standby: menos de 1,0mW (DTIM3) 

 Memória: 1Mb 

 

Figura 3.4 - Módulo Wi-Fi ESP8266 

 

Figura 3.5 – Adaptador para o módulo Wi-Fi ESP8266 

3.1.5. BOMBA CENTRÍFUGA 

As bombas ditas centrífugas convertem energia cinética da rotação do rotor, em 

energia hidrodinâmica do fluido de processo (EZEQUIEL DE MATTOS e DE FALCO, 

1998). 

Segue as informações técnicas desse aparelho, uma imagem do equipamento (Figura 

3.6). 

 Isolamento a prova d’água (IPX8) 

 Vazão 520 L/h 

 Coluna d’água 1,4 m 

 Consumo de 8 W 
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Figura 3.6 – Bomba S520 Sarlobetter 

3.1.6. ESTRUTURA GERAL DO SISTEMA 

Foram utilizadas tubulações de ½’’, conexões, redutores de ¾’’ para ½’’. As junções 

foram envolvidas com fita veda rosca teflon, para melhor vedação. 

 

Figura 3.7 – Foto do Aparato 

3.1.7. VÁLVULA MANUAL 

Este equipamento pode ser utilizado manualmente, para permitir ou não a passagem 

de fluxo de água na corrente. Estas válvulas são amplamente difundidas na sociedade, um 

exemplo de utilização é a torneira de banheiros. 

Existem numerosos tipos de válvulas manuais, dentre elas pode-se destacar a válvula 

gaveta (utilizada em banheiros e cozinhas), as válvulas de retenção (utilizadas na indústria 

como segurança para que o fluido de processo não continue fluindo) e as válvulas globo 
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(utilizadas nas torneiras) que podem apresentar certa abertura, controlando a quantidade e o 

fluxo do fluido. 

 

Figura 3.8 – Válvula Manual 

3.2. METODOLOGIA 

Para realizar o controle de nível, configurou-se um sistema com recirculação de 

água, simplificando o protótipo e a realização dos experimentos, eliminando a necessidade de 

alimentação externa deste fluido. Esse sistema possui dois recipientes principais, que 

representam dois tanques de nível. O primeiro recipiente é plástico e apresenta 18 cm de 

comprimento, 12 cm de largura e 16 cm de altura, sendo suportado por um recipiente de 

isopor externamente. O segundo recipiente tem 27 cm de comprimento, 20,5 cm de largura e 

14,5 cm de altura. Para conferir suporte ao sistema completo, utilizou-se uma caixa de 

madeira de 46 cm de comprimento, 30,5 cm de profundidade e 24,5 cm de altura, conforme 

ilustrado nas Figuras 3.7 e 3.8. 

 

Figura 3.9 – Foto lateral do Aparato 
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O tanque inferior se encontra a uma altura abaixo do tanque superior. Portanto, 

utilizou-se uma bomba centrífuga para fornecer carga necessária ao fluido de modo que ela 

chegasse no tanque superior com uma vazão aceitável. Esta bomba encontra-se submersa no 

tanque inferior, sendo ligada até a tubulação por uma mangueira de borracha. É possível 

limitar a carga da bomba, porém optou-se por não o fazer, pois a carga máxima se mostrou 

satisfatória para os experimentos. Na extremidade da tubulação instalou-se uma válvula 

solenoide, capaz de abrir e fechar através de sinais eletrônicos. Quando a válvula se encontra 

aberta, a água flui diretamente desta para o tanque superior em uma queda vertical.  

No tanque superior instalou-se uma tubulação de saída próxima ao seu fundo, com 

uma válvula manual em sua extremidade. Nos experimentos, manteve-se essa válvula 

totalmente aberta, fazendo com que a água retornasse ao tanque inferior através da pressão 

hidrostática exercida pela massa de água existente no tanque superior. A Figura 3.9 ilustra o 

PFD do sistema. 

 

Figura 3.10 – PFD (Process Flow Diagram) do processo 

Para realizar o controle de nível, escolheu-se a válvula solenoide como atuador e o 

medidor de nível ultrassônico como sensor. O sensor de nível foi instalado em uma tubulação 

que serviu apenas como suporte, a uma distância de 16 cm do fundo do tanque superior. Deste 

modo o sensor de nível ultrassônico através da emissão e captação de ondas foi capaz de 

medir a distância entre o local em que se encontra e a superfície da água no tanque superior. 

Com o objetivo de fornecer dados para cálculo do nível teórico através do modelo 

matemático, foram instalados dois medidores de vazão. Um foi instalado na tubulação de 

alimentação, ou seja, na linha de escoamento do tanque inferior para o superior. O outro foi 

instalado na tubulação de recirculação, ou seja, na linha de escoamento do tanque superior 

para o inferior. Deste modo, considerando o tanque superior como volume de controle, foi 

possível obter experimentalmente ambas as vazões de entrada e saída.  
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Para a parte elétrica do sistema, fez-se uma extensão no exterior da caixa de madeira 

com uma tábua de mesmo material. Ali, foram instaladas a placa de ensaio e a placa Arduino 

Uno. Ambas foram ligadas entre si, aos sensores e aos outros componentes eletrônicos através 

de fios condutores de cobre. Alguns componentes eletrônicos foram instalados diretamente na 

placa de ensaio, como resistências, transistor e diodo. 

Diversos jumpers foram usados para conectar os sensores ao microcontrolador 

Arduino. Esses cabos podem ser Macho/Macho (M/M) ou Macho/Fêmea (M/F) ou Fêmeo-

Fêmea (F/F) e com dois valores de comprimento: 10 cm e 20 cm. A Figura 3.10 ilustra o 

esquema de montagem. 

 

Figura 3.11 – Esquema das conexões (desenho produzido no fritzing) 

O microcontrolador Arduino foi utilizado com o propósito de ser um controlador 

multitarefa, ficando responsável por várias operações. Entre elas destacam-se: receber e 

processar os dados do sensor de nível ultrassônico e de ambos os sensores de vazão; abrir ou 

fechar a válvula solenoide através de algoritmo condicional (BC Robotics Inc. - SparkFun, 

Adafruit, Raspberry Pi, and More.); calcular o nível teórico através de algoritmo numérico; 

estabelecer conexão com a internet e enviar os valores para um servidor na nuvem que 

processa os dados de diversas formas através de um aplicativo para celular; receber dados 

inseridos no aplicativo através do mesmo servidor e processá-los internamente. 

Todas as funções do Arduino são atribuídas através do código, que foi escrito em um 

computador com sistema operacional compatível com o software, sendo transferido para a 

placa através de conexão USB. Após a transferência, a placa foi desconectada do computador 
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e ligada em uma fonte de 12V, que se liga diretamente a uma tomada de 110V. Esta fonte foi 

necessária para conferir a potência requerida pela válvula solenoide. Outros sensores foram 

ligados à voltagem padrão da placa de 5V. 

Através dos valores de vazão de entrada e saída enviados pelos sensores de vazão, foi 

possível calcular o nível teórico do tanque. O sistema é bem representado pelo modelo 

matemático, que foi implementado no código através de método numérico, fazendo cálculos 

iterativos do nível, partindo-se da condição que a altura inicial é a lida pelo sensor. 

Devido à característica da válvula solenoide, decidiu-se por realizar controle ON-

OFF. Foi escrito então no código um algoritmo que condiciona a abertura ou fechamento da 

válvula a um valor de nível de água denominado setpoint. Se o nível de água medido 

ultrapassasse esse valor, a válvula seria fechada. Uma vez que, devido à recirculação, o nível 

retornasse a um valor abaixo, a válvula seria aberta novamente. 

Com o objetivo de construir uma interface amigável para monitoramento do sistema, 

foi decidido utilizar uma interface que permitisse ao usuário definir o setpoint através de um 

celular com internet. Para isso foi utilizada a plataforma Blynk, que resumidamente, permite a 

comunicação entre o aplicativo de Android e iOS de mesmo nome, e a placa Arduino. Deste 

modo, foi possível criar uma interface no aplicativo que permite definir o valor do setpoint, 

utilizado no algoritmo do controle de nível. De forma prática, isso faz com que o nível do 

tanque seja ajustado aproximadamente para o valor desejado pelo usuário, através de 

configurações simples no celular. 

Foram criados indicadores na tela do aplicativo que indicam ao usuário informações 

sobre o sistema como: estado de abertura da válvula; valores de vazão de entrada e saída; 

gráfico que demonstra a variação dos níveis, experimental e teórico, com o tempo, sendo 

atualizado em tempo real. A Figura 3.11 mostra a interface do Blynk com o sistema 

configurado. 
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Figura 3.12 – Aplicativo Blynk 

Também foi possível exportar os dados utilizados no gráfico em um arquivo de texto 

enviado por e-mail, tornando plausível a sua utilização em outro software, como um editor de 

planilhas. Devido ao serviço online ser a princípio gratuito, a gravação na nuvem dos dados 

coletados ficou limitada. Não foi possível gravar todos os valores recebidos pela placa, sendo 

feita uma média dos dados lidos a cada um minuto e então esta média sendo registrada. 

O código utilizado se encontra no Apêndice A deste trabalho. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1. MONITORAMENTO DO NÍVEL 

O nível do tanque pode ser equacionado, através de um balanço de massa: 

*       +  *     +  *   +  *      +  *         +  *      +      (4.1) 

Considerando o volume de controle do tanque uma mistura perfeita, podemos 

caracterizá-lo como um modelo de parâmetros concentrados, sendo que as variáveis de estado 

são homogêneas no interior do tanque. Considerando o fluido incompressível, a massa 

específica é constante, ou seja, é de mesmo valor tanto na entrada, quanto na saída. 

Com essas simplificações, pode-se reescrever a equação (4.1) da seguinte forma: 

 *       +  *     +  *   +   (4.2) 

Tornando em uma equação diferenciável, temos: 

   

  
       (4.3) 

Sendo: 

V = Volume de líquido no tanque (L) 

Fe = Vazão volumétrica (L/min) 

Fs = Vazão de saída (L/min) 

Atr = Área transversal (m
2
) 

h = Altura do líquido no tanque (m) 

Como o volume é o produto da área transversal com a altura do fluido e a Atr é 

constante, tem-se que: 

   

  
 
  ( )    ( )

   
  (  ( )   ( )) (4.4) 

Por definição, a derivada pode ser assim equacionada: 

   

  
 
        

  
 (4.5) 

Logo, podemos substituir a equação 4.5 na equação 4.4. Com um rearranjo simples, 

temos: 

           (  ( )   ( ))     (4.6) 

O tempo pode ser medido, pois o intervalo ∆t entre as medições realizadas pelo 

Arduino é conhecido e igual a 1 minuto. Por sua vez, os valores da vazão de entrada e saída 

da tubulação são medidos a cada instante de tempo pelos sensores de vazão. Com um valor 

inicial para a altura, obtido pelo sensor ultrassônico, pode-se obter o nível do líquido no 
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interior do tanque a cada intervalo de 1 minuto. A Tabela 4.1 mostra os valores calculados 

pelo modelo e os lidos pelo sensor ultrassônico, durante um intervalo de 20 minutos. 

 

Tabela 4.1 – Nível medido x calculado 

Pode-se observar que há um erro considerável entre o valor calculado e o valor 

medido. Com exceção dos dois pontos iniciais, observa-se que o valor calculado sempre 

supera o valor medido. Essa discrepância pode ser explicada por variações na medição da 

vazão, o que pode ocasionar um acúmulo de erro no cálculo do nível, gerando um erro de 

bias. Porém, nota-se que a direção de variação do nível calculado segue a mesma direção da 

variação do nível medido, conforme mostrado na Figura 4.1. 

4.2. CONTROLE ON-OFF 

O programa escrito na IDE do Arduino foi executado com sucesso. Com o setpoint 

digitado no aplicativo Blynk, pode-se efetuar o controle ON-OFF das válvulas, o que permitiu 

uma gerência quanto ao nível do tanque. 

Se o nível atingir o valor do setpoint, a válvula se fecha, automaticamente. Com a 

diminuição da altura de líquido, a válvula é aberta novamente, automaticamente. Sendo tudo 

controlado pelo usuário, no celular, através do Blynk. A própria Figura 4.1, explicada adiante, 

é o resultado de uma sequência de operações com o sistema de controle. 

 

Altura medida (cm) Altura calculada (cm) Hora Erro (%)

7,43 6,97 13:14:00 6,23

7,89 7,75 13:15:00 1,67

7,46 8,00 13:16:00 7,28

8,11 8,96 13:17:00 10,49

6,82 8,28 13:18:00 21,46

7,39 9,15 13:19:00 23,81

7,99 9,59 13:20:00 20,05

8,25 9,59 13:21:00 16,32

8,13 9,65 13:22:00 18,77

7,62 8,14 13:24:00 6,81

3,82 5,44 13:25:00 42,41

7,91 7,99 13:26:00 1,10

7,20 7,68 13:27:00 6,67

5,49 6,60 13:28:00 20,20

7,63 8,46 13:29:00 10,91

7,80 8,48 13:30:00 8,69

8,17 8,48 13:31:00 3,83

7,61 8,08 13:32:00 6,06

2,92 4,62 13:33:00 58,26

6,42 7,60 13:34:00 18,47
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Figura 4.1 – Eficácia do controle 

Na Figura 4.1, com um setpoint definido para 8 cm de altura de coluna de líquido, o 

resultado demonstra que o nível medido se manteve oscilando em torno desse valor. Os 

períodos de maior variabilidade foram devido a perturbações na válvula manual de saída, de 

modo a provocar uma variabilidade no nível e consequente ajuste da ação da válvula. Por 

exemplo, pode-se observar que depois de 13 h 23 min depois da abertura da válvula maual, o 

nível caiu repentinamente, fazendo com que a válvula solenoide, partisse da posição de 

fechada (devido ao nível estar maior que 8 cm) para a posição aberta, possibilitando assim o 

aumento do nível novamente. Esta sequência de perturbação foi realizada mais duas vezes, 

conforme observado na Figura 4.1. 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

13:12 13:14 13:17 13:20 13:23 13:26 13:29 13:32

n
ív

el
 (

m
) 

tempo (min) 

Altura medida (cm)

Altura calculada (cm)



 

33 

 

5. CONCLUSÃO 

Um protótipo de sistema de controle ON/OFF de nível, com comunicação via 

sistema Android foi desenvolvido. 

A fase mais trabalhosa do projeto foi a própria configuração e programação do 

sistema de controle, que envolveu o próprio aprendizado da ferramenta e posterior 

implementação dos sensores, sistema de comunicação e implementação no Blynk. 

Os resultados mostraram que os sensores de vazão e ultrassônico apresentam ruídos 

durante o processo e isso possivelmente causou um cúmulo de erro no cálculo do nível. No 

entanto, foi possível notar que a tendência das respostas do nível medido e calculado foi 

semelhante. Tal resultado mostra que um algoritmo capaz de corrigir os erros de medição 

seria necessário para melhorar a resposta do modelo. 

Foi realizado o controle de nível, utilizando uma válvula solenoide e diversos 

sensores; todos interligados pela placa Arduino Uno. A integração dos equipamentos 

eletrônicos com o aplicativo Blynk do smartphone, via wireless, demonstra utilidade prática 

deste projeto e condiz com a forma que a tecnologia é usada nos dias de hoje (Internet of 

Things – IOT). 
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7. APÊNDICE A – CÓDIGO ESCRITO NO ARDUINO 

/************************************************************* 

  Este projeto utiliza a biblioteca Blynk, que pode ser encontrada em: 

  https://github.com/blynkkk/blynk-library/releases/latest 

   

 *************************************************************/ 

 

/* Comment this out to disable prints and save space */ 

#define BLYNK_PRINT Serial 

 

 

#include <ESP8266_Lib.h> 

#include <BlynkSimpleShieldEsp8266.h> 

 

//Definir variaveis 

 

int solenoidPin = 4;        //Pino atribuido a valvula solenoide 

const int trig = 12;        //Pinos utilizados pelo sensor ultrassonico 

const int echo = 13;        //Pinos utilizados pelo sensor ultrassonico 

float duracao;              //variavel utilizada pelo sensor ultrassonico 

float distancia;            //distancia da superficia da agua ate o sensor ultrassonico 

float altura;               //altura de coluna de agua 

float area = 218.4;         //area superficial do recipiente 

float altura_tanque = 16;   //altura do tanque 

float altura_modelo0;       //altura do modelo 

float altura_modelo1;       //variavel de iteracao 

int count = 0;              //variavel de contagem 

int start = 1;              //variavel de inicio 

float deltat = 1000;        //intervalo de tempo entre medidas 

float setpoint = 0;         //valor do setpoint 

String estadoValve = "";    //estado de abertura da valvula 

 

byte sensorInterrupt = 0;  // 0 = digital pin 2 
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byte sensorPin       = 2; 

 

byte sensorInterrupt2 = 1;  // 1 = digital pin 3 

byte sensorPin2      = 3; 

 

// The hall-effect flow sensor outputs approximately 4.5 pulses per second per 

// litre/minute of flow. 

float calibrationFactor = 4.5; 

 

volatile byte pulseCount; 

volatile byte pulseCount2;   

 

float flowRate; 

unsigned int flowMilliLitres; 

unsigned long totalMilliLitres; 

 

unsigned long oldTime; 

 

float flowRate2; 

unsigned int flowMilliLitres2; 

unsigned long totalMilliLitres2; 

 

unsigned long oldTime2; 

 

// Chave de acesso do Blynk 

char auth[] = "insira sua chave aqui"; 

 

// Dados do WiFi. 

// Senha "" para redes abertas. 

char ssid[] = "insira a id da sua rede aqui"; 

char pass[] = "insira a senha da sua rede aqui"; 

 

// Hardware Serial on Mega, Leonardo, Micro... 



 

39 

 

//#define EspSerial Serial1 

 

// or Software Serial on Uno, Nano... 

// Pinos do ESP8266 

#include <SoftwareSerial.h> 

SoftwareSerial EspSerial(5, 7); // RX (pin 5 verde), TX (pin7 azul) 

 

// Your ESP8266 baud rate: 

#define ESP8266_BAUD 9600 

 

ESP8266 wifi(&EspSerial); 

 

BlynkTimer timer; 

 

void myTimerEvent() 

{  

 

  //Controle OnOff da Valvula Solenoide 

  if (setpoint - altura < -0.01) {          // Se a altura passar do setpoint, desligar a valvula 

    digitalWrite(solenoidPin, LOW); 

    estadoValve = "OFF"; 

  } 

  else { 

    digitalWrite(solenoidPin, HIGH); 

    estadoValve = "ON"; 

  } 

 

  //Enviar dados ao Blynk 

  Blynk.virtualWrite(V1, estadoValve); 

  //Blynk.virtualWrite(V2, distancia); 

   

} 
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void FlowSensor() 

{ 

 

  //Sensor Ultrassonico 

  digitalWrite(trig, LOW); 

  delayMicroseconds(2); 

  digitalWrite(trig, HIGH); 

  delayMicroseconds(10); 

  digitalWrite(trig, LOW); 

  duracao = pulseIn(echo, HIGH); 

  distancia = duracao / 58; //distancia em cm 

  altura = altura_tanque - distancia; 

   

    

  if (start == 1) {                   // se for o começo, h0 = hlido 

    altura_modelo0 = altura; 

    start = 0; 

  } 

   

  if (start == 0) { 

    

    // Disable the interrupt while calculating flow rate and sending the value to 

      // the host 

      detachInterrupt(sensorInterrupt); 

      detachInterrupt(sensorInterrupt2); 

           

      // Because this loop may not complete in exactly 1 second intervals we calculate 

      // the number of milliseconds that have passed since the last execution and use 

      // that to scale the output. We also apply the calibrationFactor to scale the output 

      // based on the number of pulses per second per units of measure (litres/minute in 

      // this case) coming from the sensor. 

      flowRate = ((1000.0 / (millis() - oldTime)) * pulseCount) / calibrationFactor; 

      flowRate = flowRate*1000/60; // convetendo de L/min para cm^3/s 
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      flowRate2 = ((1000.0 / (millis() - oldTime2)) * pulseCount2) / calibrationFactor; 

      flowRate2 = flowRate2*1000/60; // convetendo de L/min para cm^3/s 

 

 

       if (10 < count < 20) { 

       start == 1; 

       if (count == 20) { 

        count = 0; 

       } 

        } 

       

      altura_modelo1 = altura_modelo0 + (flowRate/area - 

flowRate2/area)*(deltat/1000); // altura_modelo1 em cm e conversao de deltat de ms para s 

      altura_modelo0 = altura_modelo1; 

     // altura_modelo0 = altura; 

      //altura_modelo0 = altura_modelo0 + 0.1; 

       

      // Note the time this processing pass was executed. Note that because we've 

      // disabled interrupts the millis() function won't actually be incrementing right 

      // at this point, but it will still return the value it was set to just before 

      // interrupts went away. 

      oldTime = millis(); 

      oldTime2 = millis(); 

       

      // Divide the flow rate in litres/minute by 60 to determine how many litres have 

      // passed through the sensor in this 1 second interval, then multiply by 1000 to 

      // convert to millilitres. 

      flowMilliLitres = (flowRate / 60) * 1000; 

      flowMilliLitres2 = (flowRate2 / 60) * 1000; 

       

      // Add the millilitres passed in this second to the cumulative total 

      totalMilliLitres += flowMilliLitres; 
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      totalMilliLitres2 += flowMilliLitres2; 

   

      //Enviar dados ao Blynk 

      //Blynk.virtualWrite(V4, flowRate); 

   

      // Reset the pulse counter so we can start incrementing again 

      pulseCount = 0; 

      pulseCount2 = 0; 

      count = count +1; 

      // Enable the interrupt again now that we've finished sending output 

      attachInterrupt(sensorInterrupt, pulseCounter, FALLING); 

      attachInterrupt(sensorInterrupt2, pulseCounter2, FALLING); 

  } 

} 

 

void ReadFlow() 

{ 

  Blynk.virtualWrite(V2, altura); 

  Blynk.virtualWrite(V4, flowRate); 

  Blynk.virtualWrite(V5, flowRate2); 

  Blynk.virtualWrite(V6, altura_modelo0); 

} 

 

BLYNK_WRITE(V3) 

{ 

  setpoint = param.asFloat(); // assigning incoming value from pin V3 to a variable 

 

  // process received value 

} 

 

 

void setup() 

{ 



 

43 

 

  // Debug console 

  Serial.begin(9600); 

 

  //pinMode 

  pinMode(solenoidPin, OUTPUT);//Sets the pin as an output 

  pinMode(trig, OUTPUT); 

  pinMode(echo, INPUT); 

 

  // Set ESP8266 baud rate 

  EspSerial.begin(ESP8266_BAUD); 

  delay(10); 

 

  Blynk.begin(auth, wifi, ssid, pass); 

  // You can also specify server: 

  //Blynk.begin(auth, wifi, ssid, pass, "blynk-cloud.com", 80); 

  //Blynk.begin(auth, wifi, ssid, pass, IPAddress(192,168,1,100), 8080); 

 

  // Setup a function to be called every second 

  timer.setInterval(1000L, myTimerEvent); 

  timer.setInterval(1000L, FlowSensor); 

  //timer.setInterval(1000L, FlowSensor2); 

  timer.setInterval(1000L, ReadFlow); 

 

 

  //Sincronizar VirtualPin 

  Blynk.syncVirtual(3); 

 

  //Flow sensor 

  pinMode(sensorPin, INPUT); 

  digitalWrite(sensorPin, HIGH); 

 

  pinMode(sensorPin2, INPUT); 

  digitalWrite(sensorPin2, HIGH);   
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  pulseCount        = 0; 

  flowRate          = 0.0; 

  flowMilliLitres   = 0; 

  totalMilliLitres  = 0; 

  oldTime           = 0; 

 

  pulseCount2        = 0; 

  flowRate2          = 0.0; 

  flowMilliLitres2   = 0; 

  totalMilliLitres2  = 0; 

  oldTime2           = 0; 

 

  // The Hall-effect sensor is connected to pin 2 which uses interrupt 0. 

  // Configured to trigger on a FALLING state change (transition from HIGH 

  // state to LOW state) 

  attachInterrupt(sensorInterrupt, pulseCounter, FALLING); 

  attachInterrupt(sensorInterrupt2, pulseCounter2, FALLING); 

} 

 

void loop() 

{ 

  Blynk.run(); 

  timer.run(); // Initiates BlynkTimer 

} 

 

void pulseCounter() 

{ 

  // Increment the pulse counter 

  pulseCount++; 

} 

 

void pulseCounter2() 
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{ 

  // Increment the pulse counter 

  pulseCount2++; 

} 


