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RESUMO

A maior parte da superfície do planeta Terra é composta por água em estado líquido, ou seja, aproximadamente 70% (setenta por cento) e 
apenas 3% (três por cento) desta água servem para o consumo humano (CAGECE, 2018). Fazendo uma rápida análise, percebe-se que esse 
precioso recurso natural está sendo ameaçado pelas ações indevidas do homem. Em 2016, um estudo feito pelo Instituto Trata Brasil, aponta o 
desperdício de 38% de água potável nos sistemas de distribuição, o equivalente a 7 mil piscinas olímpicas cheias por dia. A tecnologia é um forte 
aliado para que seja alcançado o uso sustentável desse recurso, como exemplo temos os irrigadores de jardins com temporizadores, sensores 
para controlar o nível da água evitando que caixas d’água transbordem, algo bem comum em cidades menores e vilarejos.  Nosso trabalho tem 
por objetivo colaborar para reduzir o desperdício de água, apresentando uma solução que usa as tecnologias: Arduino e IoT, fornecendo um 
sistema capaz de fazer a gestão individual dos recursos hídricos e com isso tornar o uso da água mais sustentável, resultando também na 
economia e redução de custos. A metodologia utilizada foi a quantitativa para gerar dados estatísticos das medições realizadas, mas também é 
uma pesquisa aplicada, pois visa a sua utilização no mundo real. A Internet das Coisas é a evolução da tecnologia que conecta todos os aparelhos 
que utilizamos, no dia a dia, à nuvem; essa ideia nasceu de uma nova dimensão de conexão propiciada pela Internet – além de possibilitar a 
comunicação a qualquer tempo e em qualquer lugar, agora também considera a comunicação de qualquer coisa. Além dos conhecidos B2B, B2C, 
G2C (governo-cidadão) e C2C (cliente-cliente), incorporam-se ao jargão “internetês” do momento novas siglas, como H2T (humano-coisa) e T2T 
(coisa-coisa). Para o armazenamento dos dados foi escolhido o Banco de Dados MySQL 5.6, sistema de gerenciamento de bando de dados de 
código aberto (Open Source) e utiliza a linguagem SQL para manipulação dos dados. No processo de levantamento de dados fizemos uso de um 
sensor de fluxo de água YF-S201b conectado à rede de água onde a vazão de água será medida através de pulsos e registrada no componente 
Arduino Uno; os dados são transmitidos e gravados no banco de dados MySQL, por intermédio de uma aplicação web PHP. O gerenciamento é 
feito, via web através de uma página em PHP, cujo usuário pode visualizar todo o consumo em tempo real, através de um computador ou 
smartphone. No servidor de gerenciamento está instalado a API do Twilio, serviço Web responsável pelo envio do SMS, informando o consumo 
para o cliente usuário. Para avaliar o protótipo, foi realizada uma série de 30 (trinta) medições para identificar margem de erro e o intervalo de 
confiança dos volumes registrados. Para verificar o grau de variação entre as medições, usamos o desvio padrão que é uma medida que indica a 
dispersão dos dados dentro de uma amostra com relação à média. Em poucas palavras, quanto menor o desvio padrão, mais homogênea é a 
amostra. Com base na análise de resultados realizada, podemos concluir que temos uma margem de erro segura, já que o valor apresentado foi 
baixo, apenas de 12 ml para uma medição de 10 litros. Sendo, assim, podemos afirmar que nosso projeto tem um nível de confiabilidade 
satisfatório para geração dos dados, podendo ser usado em várias aplicações de controle do uso e gestão dos recursos hídricos de uma 
residência, prédio, escola ou empresa. O protótipo construído cumpre bem a proposta apresentada e faz isso com uma margem de erro segura 
nas medições como mostra a análise dos dados. Para trabalhos futuros, propomos a realização de testes em uma residência em ambiente real e a 
criação de um aplicativo para smartphone Android e IOS, para dar mais mobilidade e comodidade ao usuário, além de possibilitar futuras 
parcerias com a administradora de água do estado.
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