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RESUMO 

Um sensor de vazão, que utiliza o conceito de medição por turbina, e um componente 

piezo-resistivo, que consiste em um “Strain Gauge” acoplado a um metal com alto índice 

de deformação elástica para medir o nível da água, foram utilizados em poço artesiano. 

Atualmente, para medidas do nível e da vazão, são utilizados, respectivamente, um sensor 

de indução preso a um fio rígido e um balde. Ambos métodos possuem erros de medidas 

maiores que 5%, causadas pela deformação do fio e pela imperícia de funcionários que 

realizam as medidas de vazão.  A implementação do protótipo eliminou os erros de 

medidas nos testes em poços artesianos, e diminuiu as possibilidades de acidentes e riscos 

ergonômicos, além de entrar em conformidade como a norma NBR 12244. 

 

PALAVRAS-CHAVES: bomba de poço artesiano submersa, sensor de nível MCA, 

sensor de nível por indução, microcontrolador. 

 

ABSTRACT 

A flow sensor, which uses the concept of measuring turbine and by a piezo-resistive 

component, which consists of a "Strain Gauge" coupled to a metal with a high elastic 

deformation rate for measuring the water level were used in artesian . Currently, for 

measuring the level and flow are used respectively an induction sensor cherish a stiff wire 

and a bucket, both methods have larger dimensions than 5% errors caused by deformation 

of the wire and the employee malpractice that performs the steps of flow rate. The results 

obtained with the methods of measures proposed in this paper suggests a significant 
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saving on the cost of the flow test, full compliance with the NBR12244 standard and 

reduction of accidents and ergonomic risks 

KEYWORDS: artesian well pump submerged, MCA Level Sensor, Sensor Level by 

induction, Microcontroller 

 

INTRODUÇÃO 

Um poço artesiano é imaginado como garantia de água abundante e de grande 

pureza, mas, muitas vezes, não é isso o que acontece. Uma série de normas e testes visa 

garantir que o poço perfurado está pronto para ser utilizado. Medidas de nível e vazão 

durante, no mínimo, 24 horas devem ser realizadas, conforme as normas NBR 12244 

(ABNT, 1992). Essa norma fixa os requisitos exigíveis na construção de poço tubular 

para captação de água subterrânea, estabelecendo procedimentos técnicos para o acesso 

seguro aos mananciais subterrâneos, e objetivando a extração de água de forma eficiente 

e sustentável. É importante que a empresa que executa esse serviço possua as ferramentas 

adequadas para medição de nível e vazão, o que, muitas vezes, não ocorre por falta de 

conhecimento, manutenção e até mesmo por falta de capital disponível. 

O nível é medido utilizando-se um sensor de indução, que, ao entrar em contato 

com a água ou qualquer outro tipo de fluido com condutividade maior que a do ar, emite 

um sinal sonoro. Um técnico visualiza, no cabo, a marcação da distância, em centímetros, 

do sensor em relação ao nível do solo. Esse método de medição possui erro superior a 

5%, causado pela deformação do cabo durante usos sucessivos ou absorção de 

“impurezas” durante a descida, impossibilitando o técnico de ver a escala de medida. As 

impurezas aumentam o peso do cabo e podem ser nocivas, pois, na limpeza do poço, 

utilizam-se produtos químicos perigosos. 

A vazão, geralmente, é medida com um recipiente de volume aferido, ou seja, um 

balde plástico de volume conhecido. Muitas vezes, esse balde está amassado e furado 

pelo uso consecutivo. O técnico marca o tempo que o balde leva para encher, associa esse 

dado a uma tabela fornecida pela empresa, e encontra a vazão relativa ao tempo da 

medição. Os erros de medição, nesse caso, são, na grande maioria, associados à imperícia 

do funcionário que realiza a medição, demandando retrabalho. 

Esse trabalho visa solucionar os problemas das medidas de nível e vazão, 

implementando uma solução barata, simples e que libere os técnicos para executarem 
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outros serviços, ou seja, o objetivo desse trabalho é desenvolver equipamentos de 

medição, utilizando componentes de fácil obtenção e de baixo custo, os quais 

proporcionem uma diminuição do custo da mão de obra, e dos acidentes e riscos 

ergonômicos. 

O sensor de indução foi substituído por um sensor de nível, que mede altura 

manométrica em metros de coluna de água (MCA) em um ponto fixo, gerando um sinal 

elétrico de 4 a 20 mA. Antes da substituição, o colaborador devia reposicionar o sensor 

indutivo em intervalos de tempos previstos na norma NBR 12244 (ABNT, 1992). Com a 

substituição por um sensor de nível tipo “strain gauge”, posicionado a uma profundidade 

fixa, o colaborador não necessita reposicionar o sensor, diminuindo o custo da mão de 

obra, e diminuindo riscos e acidentes ergonômicos. O sinal emitido pelo sensor de nível 

“strain gauge” vai para uma central microcontrolada, que comanda e mede as grandezas 

versus vazão e nível. 

 O balde foi substituído por um medidor de vazão tipo turbina, que gera um sinal 

elétrico de 4 a 20 mA e  mede os dados em intervalos de 1 m  durante a aferição do poço, 

reduzindo sensivelmente os erros nos dados coletados e a utilização da mão de obra. O 

uso do medidor tipo turbina atende às especificações de teste de bombeamento e 

recuperação de nível para vazões maiores que 40 m3/h da NBR 12244, a qual não era 

atendida com o balde. 

“Na determinação da vazão bombeada, devem ser empregados 

dispositivos que assegurem facilidade e precisão na medição. Para vazões 

de até 40 m3/h devem ser empregados recipientes de volume aferido. 

Vazões acima de 40 m3/h devem ser determinadas por meio de sistemas 

contínuos de medidas, tais como vertedores, orifício calibrado, tubo de 

venture e outros.” NBR 12244 (NBR 1992)    

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Uma consulta foi realizada em empresas que aferem o nível e a vazão de poços 

artesianos. Constatou-se que não há confiabilidade nos dados coletados atualmente, 

havendo necessidade de novas tecnologias, que garantam a exatidão dos dados coletados, 

possibilitando o desenvolvimento de uma nova tecnologia de baixo custo. 

O princípio de Steven (HALLIDAY et al, 1996) equaciona que a pressão absoluta 

para certa profundidade de um fluido será a soma da pressão na superfície do fluido mais 
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a pressão devido à coluna do fluido até a profundidade em que a pressão é aferida. 

Manômetros normalmente tem, como referência, a pressão atmosférica local; assim, a 

pressão medida com um manômetro será igual à pressão da coluna do fluido (LIVI, 2004). 

Para a automatização da medida do nível de água utilizou-se um componente piezo-

resistivo, o qual consiste de um “Strain Gauge” (FRENZEL, 2010). Esse componente 

emite um sinal elétrico entre 4 e 20 mA; quanto maior a coluna do fluido, maior será a 

carga realizada sobre o “strain gauge”. Quanto maior a carga, maior o sinal emitido. 

O sensor de vazão utiliza o conceito de medição por turbina, ou seja, dentro desse 

sensor, temos uma pequena hélice, que gira conforme o fluxo. Internamente, a rotação é 

medida por um sensor de indução, que mede a velocidade em que essa turbina gira. O 

sinal de saída desse sensor indutivo varia de 4 a 20 mA; este está conectado ao 

microcontrolador, que guardará todas as informações referentes à vazão. 

Além do “Strain Gauge” e do medidor de vazão tipo turbina, o equipamento 

também possui microcontrolador PIC 18F (SILVA, 2007) que trabalha como placa de 

comando, placa de recepção de sinais provenientes dos sensores de nível e vazão, e placa 

para controle do acionamento de potência. Os diagramas que descrevem o funcionamento 

do equipamento são mostrados nas figuras 1, 2 e 3. 
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Figura 1: fluxograma de funcionamento 

                                                                                                            Inicializa I2C 
(Início) 

Configura e habilita o 

módulo I2C 

Leitura dos valores gravados na 
memória do Relógio de Tempo Real: 

Dia, Mês, Ano, Hora, Minuto, 
Segundo, Prof. inst. Bomba, Prof. 

inst. Sensor, Prof. de desarme, Prof. 
de rearme, Nível Máximo, Vazão 
Mínima, Vazão Máxima, Último 
endereço gravado (EEPROM) 

Inicializa I2C 
(Final) 

Leitura do AD (Nível e Vazão) 
(Início) 

Leitura do AD - Canal 0 

(Nível) - 10 bits 

Coloca o Nível na escala 
entre Prof. inst. Sensor 
e Nível máximo (32 bits) 

 

Leitura do AD - Canal 4 

(Vazão) - 10 bits 

Coloca a Vazão na escala 
entre Vazão mínima e 

Vazão máxima (32 bits) 
 

Leitura do AD (Nível e Vazão) 
(Final) 

Salva dados na EEPROM 
(Início) 

Conversão e gravação dos valores: 
 

EEPROM: 
Início: Último endereço gravado 
Nível (3 bytes), Vazão (3 bytes), 
Data (3 bytes), Hora (3 bytes), 

Estado da bomba (1 byte). 
 

Relógio de Tempo Real: 
Último endereço gravado da EEPROM 

Incrementa o último endereço 
gravado em 13 bytes e grava 
no Relógio de Tempo Real 

Salva dados na EEPROM 
(Final) 



                      1º Simpósio de Engenharia Eletrônica 2015 

60 

 

 

Figura 2: fluxograma de funcionamento. 
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Bomba_ligada = 1? 

Bomba_ligada = 0? 

 

Nível > Prof. de desarme? 
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Mostra tela de resumo

   

Inicia nova gravação 
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(Final) 

Mostra estado da 
bomba no LCD e 

envia para a serial 

minuto <> minuto_anterior ? 
minuto = minuto_anterior ? 
 

Mostra tela principal 
(Final) 

Mostra tela principal 

(Início) 

minuto_anterior = minuto 

Mostra Nível 
no LCD e envia para 

a serial 

Mostra Vazão 
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a serial 

Mostra Data e Hora 
no LCD e envia  

para a serial 

Salva dados na EEPROM minuto_anterior = minuto 
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Figura 3: fluxograma de operação 
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A figura 4 mostra um microcontrolador, com display de LCD e um teclado 

acoplado, o qual integra o protótipo do medidor de vazão e nível. Esse protótipo foi 

colocado em operação. Nessa figura, pode-se perceber que o painel mostra diversas 

funções aferidas pelo equipamento, assim como o endereço atualizado da gravação. 

Figura 4: Fotografia do protótipo que construímos com as informações de leitura direta no equipamento. 

Esse protótipo pode, facilmente, ser acomodado dentro de qualquer caixa com 

proteção IP 68 (ZAFALON, 2005), ou dentro de qualquer painel elétrico. Esse 

microcontrolador é flexível, podendo ter suas funções programadas para qualquer tipo de 

operação. 

Em um poço artesiano, foram realizadas medidas com ambas as tecnologias. A 

tecnologia de medidas antigas mostrava uma pequena reprodutibilidade dos resultados da 

vazão bombeada e da recuperação do nível. Com a nova tecnologia, pode-se constatar 

uma grande reprodutibilidade dos resultados.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 A utilização do protótipo em alguns poços mostrou uma maior reprodutibilidade 

dos dados de vazão bombeada e recuperação do nível do poço em comparação aos 

resultados obtidos anteriormente em outros poços, com o balde e o sensor indutivo com 

cabo de medição. Os problemas anteriores, tais como a deformação do cabo de medida 

de nível e do balde, foram solucionados 
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 Em conjunto com a empresa Jundsondas, foi realizado um levantamento da 

quantidade de horas e de custo para a execução do teste de vazão e da recuperação de 

nível em um poço artesiano utilizando ambos os métodos – o método anterior e o método 

atual. A comparação dos novos valores com aqueles obtidos com os métodos anteriores 

mostrou uma diminuição de custo de aproximadamente 20%. Para a determinação real da 

diminuição de custo, é necessário realizar o levantamento comparativo para diversos 

poços, o que já foi agendado, mas ainda não foi realizado. Esses dados serão objetos de 

pesquisa de trabalhos futuros. 

 Com relação à ergonomia, pode-se afirmar que os riscos foram diminuídos, assim 

como a possibilidade de acidentes. Isso se deve à diminuição do tempo de mão de obra e 

à eliminação de alguns trabalhos prestados pelos colaboradores, tal como a medição do 

nível com sensor indutivo. 

 A alteração do processo de medidas também trouxe a vantagem de 

armazenamento dos dados. Mais do que uma desconfiança, algumas empresas 

confimaram a adulteração de dados de medidas de nível e vazão de alguns poços. O fato 

do novo equipamento armazenar os resultados obtidos impossibilita a prática de 

adulteração.  

 A medição da vazão, utilizando-se um medidor tipo turbina, possibilita a medida 

de um grande intervalo de vazões, e tem manutenção rápida e simplificada, no caso de 

um detrito entrar no equipamento. Para essa manutenção, basta remover o parafuso de 

fixação axial, remover o detrito e lavar todo o corpo da turbina. Depois, é só remontar o 

equipamento.  

  A unidade controladora, projetada para armazenar todos os dados referentes à 

vazão e ao nível, e para controlar a bomba, facilita e simplifica o serviço. Como a coleta 

de dados ocorre a cada 1 minuto, a aferição fica muito mais precisa e confiável, e ainda 

possibilita a certificação da NBR 12244 (NBR, 1992). Outra vantagem do prótotipo é 

poder desligar a bomba na ausência de água, programando os setpoints de controle, 

eliminando, assim, a possibilidade de a bomba trabalhar sem carga, o que pode causar a 

queima desta. 

 

CONCLUSÃO 

Concluiu-se que o desenvolvimento de um protótipo de aferição de nível e vazão 

em poços artesianos foi bem-sucedido, uma vez que os dados coletados foram mais 
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reprodutíveis que o método anterior, que utilizava sensor de nível indutivo e um recipiente 

de volume aferido para medidas de vazão. 

O protótipo ainda trouxe a vantagem de atender à norma NBR 12244 para vazões 

maiores que 40 m3/h. Com a nova metodologia, houve uma redução do tempo de serviço 

de colaboradores e uma diminuição dos riscos ergonômicos  
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