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RESUMO 

O objetivo dessa monografia é desenvolver um protótipo para medição volumétrica de um 

tanque cilíndrico posicionado horizontalmente. Para o cálculo do volume, foi necessário medir 

o nível do tanque, utilizando um módulo ultrassônico. Um microcontrolador foi responsável 

pela medição do período entre a emissão e a captação do sinal emitido pelo módulo ultrassônico, 

para obter a distância entre a superfície do líquido e o topo do tanque. Um display LCD foi 

utilizado para informar o volume do líquido dentro do tanque. 

Palavras-chave: Módulo ultrassônico, microcontrolador, medidas de volume de tanque 

 

ABSTRACT 

The goal of this monograph is to develop a prototype for volumetric measurement of a 

cylindrical tank placed horizontally. To calculate the volume was necessary to measure the level 

of the tank using an ultrasonic module. A microcontroller was responsible for measuring the 

period between the emission and capture signals emitted by the ultrasonic module for obtaining 

the distance between the liquid surface and the top of the tank. A LCD display was used to 

show the liquid volume inside of the tank. 

Keywords: Ultrasonic module, microcontroller, tank volume measured  

 

INTRODUÇÃO 

Dentre as diversas variáveis existentes em processos industriais, algumas dependem de 

controle e monitoramento (COSTA ET AL, 2009; MACHADO ET AL 2012), como o volume 

de um tanque cilíndrico posicionado horizontalmente.  
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Ao monitorar essa variável, é possível planejar um controle mais eficiente do volume de 

reabastecimento ou escoamento do tanque. Existem vários métodos disponíveis no mercado 

para a medição de volume. Um deles é a medição do nível através de um módulo ultrassônico 

para posterior cálculo do volume. Esse método possui diversas vantagens, uma vez que não há 

a necessidade de se ter contato físico com o líquido.  

Para calcular o volume de um tanque cilíndrico deitado horizontalmente, é necessário o 

uso de fórmulas, desenvolvidas especificamente para esse tipo de formato (LIMA ET AL, 

2015), e também de um microcontrolador para fazer os cálculos e exibir os valores volumétricos 

em um display LCD (ASSEF ET AL,2009). 

A maioria dos processos industriais utiliza líquidos (água, combustível, produtos 

químicos etc) e sólidos de escoamento livre (pós e granulados). Esses materiais são 

armazenados em recipientes, vasos ou tanques. No entanto, devem-se conhecer seus níveis e 

volumes, a fim de serem preenchidos conforme a necessidade, evitando, assim, o custo de 

armazenagem de grandes volumes.  

A medição de níveis de líquidos é classificada em duas categorias: medição em um único 

ponto (o nível real do material é detectado quando se atinge um nível determinado, a fim de 

evitar-se o transbordamento) e medição contínua do líquido (medição ininterrupta do nível). 

Nesse caso, pode-se calcular o volume do líquido se a seção transversal do recipiente ou tanque 

for conhecida. 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

A medição do volume de uma substância armazenada em um tanque pode ser feita a partir 

do cálculo de seu próprio volume. Para isso, basta saber as dimensões do tanque e acompanhar, 

com um sensor, o nível desse líquido, para que seja possível realizar o cálculo. No entanto, para 

um tanque cilíndrico na posição horizontal, o cálculo se torna mais complexo. A Figura 1 ilustra 

esse tanque e suas variáveis para desenvolvimento do cálculo volumétrico. 
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Figura 1 - Geometria de tanque cilíndrico horizontal 

 

O volume da parte preenchida é: 

 

𝑉 = 𝐴′ ×  𝐿       (1) 

Onde  

𝐴′ = 𝑅2 (𝛷 −
𝑠𝑒𝑛2𝛷

2
)      (2) 

Usando as equações geométricas 𝑐𝑜𝑠𝛷 =
𝑅−𝑦

𝑅
  e 𝑦 = 2𝑅 − ℎ e a transformação 

trigonométrica 𝑐𝑜𝑠𝛷 =
ℎ−𝑅

𝑅
 → 𝛷 = 𝑎𝑟𝑐 𝑐𝑜𝑠 (

ℎ−𝑅

𝑅
) , chegamos ao cálculo do volume de um 

cilindro posicionado horizontalmente, o qual é  

𝑉 = 𝐿𝑅2 {𝑎𝑟𝑐 𝑐𝑜𝑠 (
ℎ−𝑅

𝑅
) −

1

2
𝑠𝑒𝑛 [2 (𝑎𝑟𝑐 𝑐𝑜𝑠 (

ℎ−𝑅

𝑅
))]}   (3) 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Diagrama eletrônico 

O circuito eletrônico do projeto foi desenvolvido no módulo ISIS do software Proteus 

(GOMES ET AL, 2012), o qual também oferece a possibilidade de se fazer a simulação de 

circuitos. A Figura 2 refere-se a esse projeto. 

O funcionamento do circuito pode ser dividido em quatro blocos: circuito fonte, circuito 

de controle e processamento dos dados, interface com display LCD, e módulo ultrassônico para 

medição de nível. Os blocos estão mostrados na figura 2. 
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Circuito fonte 

Esse bloco é responsável pelo controle do sinal de tensão, que alimenta todos os 

componentes do projeto. Através do conector J2 (“Jack”), o circuito fonte recebe um sinal de 

12Vcc fornecido por uma fonte externa chaveada, que vai diretamente para o regulador de 

tensão U2 (7805), que, por sua vez, regula e estabiliza esse sinal, com auxílio de C3 (capacitor 

1000µF), em 5Vcc, tensão de trabalho dos demais componentes do circuito. 

 

Circuito de controle e processamento de dados 

Esse bloco é responsável pelo controle e monitoramento dos sinais do sensor ultrassônico 

e do display. O microcontrolador U1 (PIC16F877A) envia e recebe sinais do módulo 

ultrassônico através do conector J1 (DB9). Também é responsável pelo processamento dos 

valores exibidos através do controle dos sinais enviados para o LCD1(display LCD). O circuito 

de oscilação (geração do sinal de clock) é composto por X1 (cristal 4MHz), C1 e C2 (capacitor 

22pF). O componente R1 (resistor 300Ω) realiza a função de “Pull-up” (manter nível lógico 

alto) no pino 1 do microcontrolador. 

 

Figura 2 - Diagrama eletrônico do projeto desenvolvido no módulo ISIS do Proteus. 
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Interface com Display LCD 

Esse bloco é responsável pela exibição dos valores medidos pelo sensor. O componente 

LCD1 (display LCD) recebe, do microcontrolador, instruções para exibição dos caracteres, que 

corresponderão aos valores processados e calculados. 

 

Módulo ultrassônico para medição do nível 

Como o módulo ultrassônico já possui toda sua lógica definida por um circuito próprio, 

foi necessário apenas fazer a ligação desse módulo com um conector RS232.  

 

Placa de circuito impresso 

A placa de circuito impresso (PCI) foi desenvolvida no módulo Ares do software Proteus, 

Após passar por um processo de revelação e corrosão da placa de cobre, foram obtidas as trilhas 

do circuito, as quais podem ser visualizadas na figura 3. 

 

Figura 3 - Placa de cobre após o processo de corrosão. 

 

Após fazer a furação das ilhas dos componentes e a soldagem desses componentes, foi 

possível testar o funcionamento do circuito. A figura 4 mostra a placa de circuito impresso já 

montada, pronta para os testes de funcionamento. 
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Figura 4 - Placa montada com componentes. 

 

Sensor ultrassônico hc-sr04 

O sensor ultrassônico HC-SR04 usa o método do sonar para determinar a distância de um 

objeto. As características técnicas do módulo ultrassônico do modelo HC-SR04 são: tensão de 

alimentação de 5 Vcc, corrente de trabalho menor que 15 mAcc, ângulo do sensor menor que 

15 graus, distância de detecção entre 2 cm e 400 cm, precisão de 3 mm, ângulo de medição de 

30 graus, largura mínima para o pulso de trigger de 10 s, pinos de conexão de Vcc / Trig / 

Echo / Gnd, e frequência ultrassônica de 40 KHz. 

Para começar a medição, um pulso deve ser aplicado no pino de TRIGGER por, pelo 

menos, 10 s. Após isso, o sensor irá enviar 8 pulsos na frequência de 40 KHz, e mudar o pino 

ECHO para nível lógico alto (5 Vcc). Assim que o sensor identificar o recebimento do sinal, o 

pino ECHO mudará para nível lógico baixo (0 Vcc). 

Para facilitar a interface com o sensor ultrassônico, foi utilizado um conector RS232 

macho interligado com fios. Para interligar esse conector com a placa de circuito impresso, foi 

utilizado um cabo manga blindado com 4 fios, a fim de minimizar a interferência de ruído no 

sinal, e facilitar a montagem e o posicionamento do conjunto. Nesse cabo manga foram 

utilizados dois conectores RS232, sendo um conector macho e outro conector fêmea. 

Para exibição dos valores medidos e calculados pelo circuito, foi utilizado um display de 

cristal líquido (LCD, modelo AC162D, AMPIRE CO. LTD), visando uma melhor exibição dos 

valores medidos, maior facilidade para interligá-lo fisicamente ao circuito e a utilização do 

backlight para melhor visualização dos dados em ambientes escuros. 
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Para fazer a interface do display LCD com a placa de circuito impresso, foi utilizado um 

pedaço de flat cable de 26 vias montado com conectores latchs de 26 vias.  

 

Microcontrolador PIC16F877A 

O microcontrolador (MCU – Microcontroller Unit) é composto de processador, memória 

e periféricos de entrada/saída. É um microprocessador que pode ser programado para funções 

específicas e é, geralmente, utilizado em automação, e controle de equipamentos e periféricos, 

como motores automotivos, equipamentos industriais, residenciais e de escritório, brinquedos 

etc. Devido ao tamanho reduzido, ao baixo custo e ao baixo consumo, o microcontrolador é 

uma alternativa eficiente para controlar muitos processos e aplicações. 

Os microcontroladores se diferenciam dos processadores, pois além dos componentes 

lógicos e aritméticos realizados pelo microprocessador, o microcontrolador também possui 

memória de leitura e escrita para armazenamento de dados, memória de leitura para 

armazenamento de programas, EEPROM para armazenamento permanente de dados, 

periféricos como conversores analógicos/digitais (ADC), conversores digitais/analógicos 

(DAC) em alguns casos, e interfaces de entrada e saída de dados.  

 

Módulo do Timer1 (TMR1) 

O módulo do Timer1 é um temporizador/contador de 16 bits, sendo composto por 2 

registradores de 8 bits (TMR1H e TMR1L). Esse par de registradores incrementam de 0000h a 

FFFFh. O Timer1 pode ser configurado como temporizador ou como contador. Como 

temporizador, o Timer1 incrementa a cada ciclo de instrução. Como contador, o Timer1 

incrementa a cada borda de subida do sinal de uma entrada externa. 

 

Utilizando um Cristal de 4MHz 

O microcontrolador trabalha com um sinal de clock de 4MHz, isto é, 4x106 ciclos de 

máquina por segundo. Como o microcontrolador necessita de 4 ciclos de clock para executar 1 

instrução, então, em 1 segundo, executará 1x106 instruções.  

3,6 fluxograma do código 
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Figura 5 - Fluxograma do algoritmo do projeto 
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Código fonte do projeto 

A inicialização da lógica resume-se na declaração das variáveis utilizadas no algoritmo, 

configuração dos periféricos do microcontrolador (Timers e portas I/O) e inclusão de 

bibliotecas para funções específicas de controle (Display LCD, delay, operações matemáticas 

etc). Após a inicialização, é exibido, no display, o texto “MEDIDOR ULTRASSÔNICO” 

durante 2 segundos. Após essa rotina de inicialização, o algoritmo entra em um loop 

responsável pela execução das seguintes funções: 

 

while(1) 

{ 

cont=0; 

mmx=0.0; 

 

while(cont<10)   

{ 

TRIGGER=1; 

delay_ms(1); 

TRIGGER=0; 

 

 

 

while(!ECHO); 

TMR1ON=1; 

while(ECHO); 

TMR1ON=0; 

 

 

 

 

 

 

  

delay_ms(10); 

Zera as variáveis acumulativas 

Entrada do loop para cálculo da média 

A variável TRIGGER refere-se à saída digital RE2 do MCU, 

responsável pelo acionamento do pino TRIG do sensor ultrassônico. 

Esse pino é levado a nível lógico alto (+5Vcc) durante 1ms e na 

sequência volta para nível lógico baixo (0Vcc). Essa lógica de disparo 

é necessária devido às características específicas do sensor. 

Entrada do loop 

Após a rotina anterior, o algoritmo aguarda que o ECHO (pino RB0 do 

MCU) receba nível lógico alto do sensor. Isso significa que o sensor 

emitiu um sinal ultrassônico e está aguardando sua recepção. Assim que 

o sinal é transmitido, o TMR1 inicia um processo de contagem, 

incrementando 1 (uma) unidade a cada 1us, que é o tempo de execução 

de 1 instrução no MCU. Esse processo se estende até que o sensor receba 

o sinal rebatido para seu receptor, levando o sinal ECHO para nível 

lógico baixo. O valor contido no temporizador TMR1 é o tempo em 

microssegundos que o sinal levou para sair do transmissor do sensor, 

rebater em uma superfície e retornar para o receptor. 
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valorHL=TMR1H; 

valorHL=valorHL<<8|TMR1L; 

mm=((valorHL/2.0)*340.0)/1000.0; 

if(mm>178.0) mm=178.0; 

mmx=mmx+mm; 

cont=cont+1; 

TMR1H=0; 

TMR1L=0; 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mm=mmx/10.0; 

mm=mm+0.5; 

mmint=mm; 

h=mmint/1000.0; 

 

 

 

 

 

L=0.230; 

R=0.089; 

V=(L*R*R*(acos((h-R)/R)-0.5*sin(2.0*(acos((h-R)/R)))))*1000.0; 

 

 

 

O valor obtido no temporizador TMR1 fica dividido 

em dois registradores de 8 bits (TMR1H e TMR1L). 

Para obter o valor total do temporizador, o conteúdo 

desses dois registradores são agrupados dentro de uma 

variável do tipo unsigned long (valorHL). Após esse 

tratamento, o valor da distância é calculado através da 

fórmula: Distância (mm) = (valorHL/2)*Velsom. Após 

esse cálculo é verificado se o valor de distância é maior 

que 178mm, que é o valor máximo de distância entre o 

sensor e a região mais profunda do tanque. Caso o 

valor seja maior, conclui-se que o sensor está mal 

posicionado. Neste caso, a distância considerada será 

de 178mm. A variável mmx acumulará os valores de 

distância obtidos somando-os. Esta rotina será 

executada 10 vezes, obtendo-se assim, a soma de 10 

amostras de distância na variável mmx para realizar 

uma média aritmética, levando a um valor mais 

estável. 

Como explicado anteriormente, dividiu-se a soma por 10 para obter-se a 

média aritmética. Depois, foi somado 0,5 à variável mm para que seja 

possível arredondar o valor. Por exemplo: 1°caso: Se mm=153,3mm, 

somando-se 0,5 o valor será 153,8mm. Então, mmint=153mm pois 

ignora-se os valores após a vírgula, já que mmint foi declarada como 

inteiro. 2°caso: Se mm=154,6mm, somando-se 0,5 o valor será 

155,1mm. Então mmint=155mm. A seguir, o valor de mm é dividido por 

1000 para que seja convertido para metros e armazenado em h.  

Os valores de h (obtido 

anteriormente), L e R 

são substituídos na 

fórmula para o cálculo 

do volume em litros. 
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lcd4_pos(1,1); 

lcd4_write_text("Altura:"); 

lcd4_pos(1,14); 

lcd4_write_text("mm"); 

lcd4_pos(1,10); 

sprintf(buffer_displayM,"%4.0f",mm); 

lcd4_write_text(buffer_displayM); 

 

lcd4_pos(2,1); 

lcd4_write_text("Volume:"); 

lcd4_pos(2,14); 

lcd4_write_text("L"); 

lcd4_pos(2,10); 

sprintf(buffer_displayV,"%1.2f",V); 

lcd4_write_text(buffer_displayV); 

} 

Gravador 

A linguagem de programação C foi utilizada por ser uma das mais utilizadas no mercado 

e também devido à facilidade de sua implementação. 

O código do projeto foi desenvolvido no software MPLAB utilizando o gravador PIC 

ACE USB para transferi-lo para o microcontrolador.  

O Gravador / Depurador ACE USB é compatível com o programador/depurador PICKIT2 

da Microchip e é destinado aos profissionais na área de desenvolvimento e projetos com 

microcontroladores PIC. Utilizando o soquete de gravação ZIF, pode-se programar diretamente 

microcontroladores de 8, 18, 28 e 40 pinos e das famílias 10F, 12F, 16F e 18F, PIC24 e dsPics. 

Também pode ser utilizado para programação e depuração em conjunto com o MPLAB. 

  

MONTAGEM FINAL 

Uma caixinha do fabricante Patola foi utilizada para fixar a placa de circuito impresso, 

bem como o display LCD. A Figura 6 refere-se aos componentes do protótipo já fixados: 

- Na linha 1 da coluna 1 é escrito no Display LCD o texto 

“Altura:”.  

- Na linha 1 da coluna 14 é escrito “mm”. 

- Na linha 1 da coluna 10 é exibido o valor da altura com no 

máximo 4 números inteiros e 0 números depois da vírgula. 

- Na linha 2 da coluna 1 é escrito no Display LCD o texto 

“Volume:”.  

- Na linha 2 da coluna 14 é escrito “L”. 

- Na linha 2 da coluna 10 é exibido o valor do volume com 

no máximo 1 número inteiro e 2 números depois da vírgula. 
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Figura 6 - Montagem da placa de circuito impresso na caixa Patola 

 

Para simular um tanque, foi utilizado um balde transparente de 5,5L com tampa. Esse 

balde foi posicionado verticalmente com o auxílio de um suporte metálico. O módulo 

ultrassônico foi posicionado na região superior através de furos, a fim de se deixar os sensores 

de transmissão e recepção do módulo livres de barreiras para medir o nível do tanque.  

Para que fosse possível colocar algum líquido dentro do recipiente, foi feito um furo na 

região superior e encaixada a metade superior de uma garrafinha de água de 510mL. Para retirar 

a água do recipiente foi fixada uma torneirinha em sua lateral. 

Na Figura 7, pode-se observar o conjunto completo do projeto com o processo de 

montagem finalizado: 

 

Figura 7 - Processo de montagem do protótipo finalizado 
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ENSAIOS REALIZADOS 

O ensaio foi realizado ao se acrescentar água no recipiente de 500 em 500ml. Assim, foi 

possível anotar os valores de volume, jogá-los em uma tabela para cálculo do erro (Tabela 3) e 

montar um gráfico comparativo dos volumes real e medido (Figura 8). 

 

Tabela 3 - Tabela das medições de volume e erro percentual 

Volume 
Real (L) 

Volume 
Medido (L) 

Erro (%) 

0,000 0,000 0,0 
0,500 0,410 -18,0 
1,000 0,800 -20,0 
1,500 1,350 -10,0 
2,000 1,890 -5,5 
2,500 2,370 -5,2 
3,000 2,860 -4,7 
3,500 3,390 -3,1 
4,000 3,870 -3,3 

 

 

Figura 8 - Gráfico dos valores de volume real e medido (em litros) 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

De acordo com os valores obtidos, conclui-se que o erro obtido nas medições foi devido 

ao formato do balde não ser uniformemente cilíndrico da base ao topo. A área da base possui 

alguns centímetros a menos que a área do seu topo. A base metálica serviu para minimizar o 

erro na leitura do volume, pois foi possível fazer um ajuste horizontal do balde. 
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Quando o módulo ultrassônico é ajustado sem a tampa do balde, a medição é constante. 

Ao se colocar a tampa, observa-se uma pequena oscilação que deve ser provocada devido ao 

balde ser pequeno e fechado, já que a medição depende da velocidade do som. 

O módulo ultrassônico, além de possuir boa precisão e ter um custo relativamente baixo, 

não propiciou complexidade na interface com o microcontrolador. 

A fórmula do volume para tanques cilíndricos posicionados horizontalmente, a qual foi 

implementada no microcontrolador, mostrou-se bem útil, cuja precisão depende somente do 

formato cilíndrico do balde, do seu tamanho e da precisão da leitura do nível. 

 

CONCLUSÃO 

  

Conclui-se que o módulo ultrassônico montado nesse projeto foi capaz de medir a 

quantidade de líquido em um reservatório cilíndrico, podendo ser usado para esse fim em 

qualquer reservatório cilíndrico. 
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