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RESUMO

O uso racional da água é uma necessidade nos dias atuais. Consumir de forma 

inteligente, este precioso recurso, torna-se obrigatório para se evitar sua escassez. 

Agências, governos, indústrias e população estão conscientes da extrema 

importância que deve ser dada às melhores práticas de seu uso. Todos devem estar 

comprometidos com a economia da água em escala mundial.

Esse projeto apresenta uma maneira simples e econômica para se poupar a água 

que é utilizada na limpeza de cuspideira odontológica. Baseado na otimização da 

vazão de água requerida para lavá-la, somente quando necessário e não 

continuamente, como freqüentemente ocorre, foi desenvolvido um sistema de 

controle eletrônico, automático, que liga ou desliga uma válvula solenóide, a qual 

comanda o fluxo de água apenas no instante em que o paciente se move em direção 

à cuspideira. Um sensor infravermelho detecta a proximidade do paciente e ativa a 

válvula solenóide, via um microcontrolador eletrônico, fornecendo água sob 

demanda ao invés de mantê-la fluindo por todo o tempo.

Independente das limitações durante o desenvolvimento do protótipo eletrônico os 

resultados obtidos foram amplamente satisfatórios, considerando-se a vultosa 

redução do consumo de água, o baixíssimo consumo de energia elétrica para 

acionamento dos dispositivos eletrônicos e a grande satisfação de todos com um 

resultado positivo, além do desenvolvimento tecnológico pelo uso de componentes 

de moderna tecnologia digital. 

Palavras-chave: uso racional da água, controle de vazão de água para cuspideira, 

desenvolvimento tecnológico. 
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ABSTRACT

Water resource conservation is a really necessity nowadays. The smart use of such 

precious resource is mandatory in order to avoid water scarcity. Agencies, 

government, industries and people are aware about the extreme importance to be 

given to the better practices of water usage. Everyone must be committed to the 

water conservation in a worldwide scale. 

This project presents a simple and economic way to save water that is used to flush 

the dentist’s basin. Based on the optimisation of water flow that is required to 

washout the basin just when needed and not continuously as often occurs, it was 

developed an electronic water flow control system that switches on-off a solenoid 

valve, which controls the water flow just when the patient moves toward the basin. An 

infrared sensor detects the proximity of the patient and activates the solenoid valve 

via an electronic microcontroller, in order to supply water on demand instead of 

keeping flowing all the time.

Despite of some limitations during the electronic prototype development the obtained 

results were fully satisfactory considering the large reduction of water consumption, 

very low electric energy usage to activate electronic devices and great satisfaction of 

all involved personnel due to the positive results, and also about the technological 

development by using modern digital components. 

Key-words: water conservation, dentist’s basin water flow control, technologic 

development.
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA

A água é essencial para a manutenção da vida sendo considerado um dos 

recursos naturais mais intensamente utilizados (BRAGA et al., 2002, p. 76). A água 

também tem importante papel no desenvolvimento econômico, social e cultural 

(MORAN, MORGAN e WIERSMA, 1985; BEECKMAN, 1998) apud MIERZWA e 

HESPANHOL (2005, p. 9). O uso inteligente e racional deste tão precioso recurso 

tem se tornado uma preocupação de âmbito mundial. 

De acordo com ALMEIDA, MELLO e CAVALCANTI (2000, p. 6), os recursos 

naturais estão interligados às variáveis históricas, culturais e ao desenvolvimento 

tecnológico. 

Conforme BOTKIN e KELLER (2000, p. 392), a água é um recurso 

associado à necessidade humana sem o qual a vida se torna impossível de existir.

No Brasil, a Agência Nacional de Águas (ANA), vinculada ao Ministério do 

Meio Ambiente (MMA), criada em 17 de julho de 2000 através da Lei Federal           

n

o

 9.984, possui a missão de regular o uso das águas e implementar o Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, garantindo o uso sustentável 

deste recurso e - principalmente –, visando à eliminação do desperdício para garantir 

água para a geração atual e às futuras. 

Apesar de esforços envidados por toda sociedade é evidente o agravamento 

da falta de água em diversos locais, o que tem provocado racionamentos freqüentes 

em importantes cidades do Brasil e do mundo.

Considerando-se que há limitação de oferta de água doce no planeta e um 

conseqüente aumento da demanda por este recurso, há necessidade urgente de 

otimização no manuseio e consumo da água.
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A escassez de água é uma realidade tanto para regiões de clima 

desfavorável quanto para as de elevada urbanização. Torna-se vital a 

implementação de estratégias que permitam adequar demanda e oferta de água. 

Utilizar racionalmente este recurso, associando-se também sua reutilização, é de 

fundamental importância para a manutenção do desenvolvimento e vida humana 

(MIERZWA e HESPANHOL, 2005, op. cit., p. 9-10).

Todos são chamados a um comprometimento com vistas à gestão dos 

recursos hídricos, em que os mesmos devem ser descentralizados e ter a 

participação de toda sociedade, incluindo o Poder Público, usuários e comunidades, 

conforme citado na Lei Federal n

o

 9.433, de 8 de janeiro de 1997.

Mostra-se neste trabalho que por meio de projeto de baixo custo financeiro, 

com uso de tecnologia eletrônica moderna e foco em inovação tecnológica, pode-se 

alcançar expressiva economia no consumo de água para limpeza de cuspideira em 

clínica odontológica, através da utilização do precioso recurso – água -, de forma 

inteligente e racional.

1.2 OBJETIVOS

Apresentar o problema do consumo médio diário de água de uma cuspideira 

odontológica, indicando-se um modo de reduzir tal dispêndio pelo desenvolvimento e 

instalação de um equipamento automático de controle de vazão, sem comprometer a 

qualidade da limpeza que a água deve proporcionar à referida cuspideira.

Também foi considerado que uma economia no consumo de água não deve 

ser alcançada através de um aumento indesejável no consumo de energia elétrica. 

O controlador de vazão eletrônico – protótipo -, deverá ser suficientemente 

econômico para que os custos globais de água e energia elétrica sejam satisfatórios.

Para acompanhamento dos consumos antes e após a instalação do 

controlador de vazão foram utilizados os dados coletados na Clínica Concentrada do 

Aterrado - Deber Peres Cabral, gerida pela Secretaria Municipal de Saúde do 
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Município de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, em uma das cadeiras de 

atendimento odontológico (cadeira número 2). 

1.2.1 Objetivo principal

Desenvolver e implantar um protótipo para controle automático de vazão 

para a cuspideira da cadeira 2, o qual proporcionará a redução no consumo médio 

de água por atendimento odontológico.

1.2.2 Objetivos secundários

Considerando-se o alcance do objetivo principal, outras melhorias surgirão, 

de forma natural, como conseqüência do atendimento ao primeiro objetivo, às quais 

se denominam como objetivos secundários, listados abaixo:

a) eliminação das ações de abertura e fechamento (freqüentes) da válvula de 

controle manual da cuspideira;

b) satisfação dos usuários em perceber que o desperdício de água foi 

eliminado;

c) redução dos gastos mensais da clínica odontológica;

d) desenvolvimento tecnológico pela utilização de circuito eletrônico com 

aplicação de sensor infravermelho e microcontrolador;

e) contribuição com o programa de combate ao desperdício de água.



4

1.3 MOTIVAÇÃO E RELEVÂNCIA DO TEMA

Independente da classe social, do grau de instrução, da raça, credo ou 

qualquer outra característica que possa distinguir pessoas, todos reconhecem a 

urgência no uso e manuseio dos recursos hídricos de forma inteligente, seja em 

nosso país ou em qualquer lugar do mundo. O uso racional da água será sempre um 

tema relevante e necessário.

A grande motivação desse projeto ocorreu na identificação de uma lacuna 

de melhoria na economia de água para aplicação em cuspideira odontológica. 

Percebeu-se, através de conversas informais com odontólogas, o quanto é 

indesejável para o dentista, funcionários de apoio e – principalmente -, para o 

paciente, a falta de água na clínica de tratamento odontológico. Dessas conversas 

surgiu a idéia de inovar o sistema convencional de controle de vazão de água da 

cuspideira para um sistema automático, que integrasse: baixo custo de investimento, 

reduzido consumo elétrico, aplicação de tecnologia de ponta, uso de sensor de 

presença eletrônico, dimensões reduzidas para adequar-se ao projeto do 

equipamento odontológico existente, e que acionasse a água somente no instante 

em que o paciente realizasse o movimento de cuspir na bacia (cuspideira). 

A partir deste rol de hipóteses visualizou-se um protótipo de circuito 

economizador de água para cuspideira bastante útil e moderno. 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO

O capítulo 2 apresenta informações pertinentes às propriedades e 

características da água, sua importância, a disponibilidade em nosso planeta e país, 

além da exposição de programas de incentivo ao uso racional deste importante 

recurso. Apresentam-se ainda elementos sobre desenvolvimento tecnológico voltado 

para o melhor uso da água.
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No capítulo 3 é apresentada a metodologia utilizada no levantamento de 

dados do consumo de água da cuspideira da cadeira 2. O desenvolvimento do 

controlador automático de vazão de água, identificado como protótipo, também é 

detalhado nesse capítulo.

No capítulo 4 são apresentados os resultados obtidos com a implantação do 

sistema de controle automático de vazão para a cuspideira odontológica.

O capítulo 5 descreve a conclusão do trabalho e sugere estudos futuros.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 PROPRIEDADES CARACTERÍSTICAS DOS FLUIDOS, EM ESPECIAL, DA 

ÁGUA

Segundo GILES (1976, p. 1), fluidos são substâncias que têm a capacidade 

de escoar e cujo volume assume a forma dos recipientes que os contém. Ainda cita 

que todos os fluidos apresentam certo grau de compressibilidade e oferecem 

pequena resistência quando se requer mudança de forma. Ele divide os fluidos em 

líquidos e gases. Segue-se no quadro 2.1 um resumo dessas importantes 

propriedades:

Quadro 2.1 – Propriedades dos líquidos e gases

FLUIDO/PROPRIEDADE COMPRESSIBILIDADE VOLUME

LÍQUIDOS

Praticamente 

incompressíveis

Ocupam volumes definidos

GASES Compressíveis

Expandem-se para ocupar 

todas as partes do 

recipiente

Fonte: Adaptado a partir de GILES (1976)

Conforme DELMÉE (1982), em seu livro que trata sobre medição de vazão, 

tem-se a seguinte descrição para a água:

A água é um líquido cujas propriedades físicas são muito conhecidas, para 

uma larga faixa de temperaturas e pressões. Os dados disponíveis sobre 

sua massa específica são bastante precisos, e as tabelas correspondentes 

indicam valores com 5 algarismos significativos.
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O gráfico 2.1 apresenta a variação da massa específica da água em função 

da temperatura. 

A propriedade que a água tem em que sua maior massa específica ocorre 

na temperatura de 4 

o

C é a garantia de que a vida subaquática pode coexistir com a 

superfície de lagos e rios congelados, fato muito comum nos locais de baixa 

temperatura ambiente e incidência de neve. Se esta propriedade física não fosse 

assim, supondo-se quanto menor a temperatura maior a densidade da água, os 

peixes e demais animais teriam que se deslocar em direção à superfície quando 

houvesse formação de gelo em seu habitat. E isso poderia ser um caos do ponto de 

vista do equilíbrio ambiental.
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Fonte: STANDARTOV (1978) apud PERRY, GREEN e MALONEY (1999).

Nota: Água pura à pressão atmosférica.

   Gráfico 2.1 – Massa específica da água em função da temperatura

No quadro 2.2 são indicadas importantes propriedades da água, conforme a 

visão de BRAGA et al. (2002, op. cit., p. 74-75). 
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Quadro 2.2 – Propriedades da água

Propriedade Características Notas

Densidade

- Varia em função da temperatura, 

concentração de substâncias 

dissolvidas e pressão.

- Atinge seu valor máximo em torno 

de 4

o

C.

- Devido à densidade atingir 

valor máximo para 

aproximadamente 4 

o

C, a vida 

aquática pode subsistir 

quando há formação de gelo, 

pois o mesmo tenderá a 

manter-se na superfície, 

permitindo a subsistência da 

fauna e flora submersas.

Calor 

específico

- Possui valor considerado elevado, 

o que facilita a absorção ou 

liberação de grande quantidade de 

calor sobre alterações de 

temperatura relativamente 

pequenas.

- O uso de radiadores em 

veículos automotores está 

fundamentado nesta 

propriedade.

- A descarga de efluentes 

aquecidos, em água doce ou 

salgada, pode ocasionar 

sérios problemas ambientais a 

toda biota aquática.

Solvente 

universal

- Tem a capacidade de dissolver 

um elevado número de substâncias 

orgânicas ou inorgânicas.

- A fotossíntese, em meio 

aquático, ocorre devido à 

presença de gases 

dissolvidos na água, tais 

como o dióxido de carbono e 

o oxigênio.

Fonte: Adaptado a partir de BRAGA et al. (2002, op. cit., p. 74-75)
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2.2 A IMPORTÂNCIA DA ÁGUA

A descrição: “Líquido incolor, inodoro, insípido, essencial à vida” (FERREIRA

et al., 1993), retrata algumas características da água tão desejada pelos seres vivos. 

Pela exposição citada observa-se que esta preciosidade é um dos recursos mais 

importantes por tratar-se de uma substância fundamental à vida. 

Conforme o IBGE (2004), em seu Vocabulário Básico de Recursos Naturais 

e Meio Ambiente, é associada à palavra água o seguinte termo:

água: Substância mineral encontrada na natureza em estado líquido, sólido 

ou em forma de vapor, formada por duas moléculas de hidrogênio e uma de 

oxigênio (H
2
O), sendo responsável pela existência e pela manutenção de 

toda a vida na terra.

Segundo SENRA (2004):

A água é fonte de vida e de alimento para as populações e um bem natural 

de domínio público, dotado de valor econômico, que merece o cuidado da 

preservação, em quantidade e qualidade, para o atendimento dos seus 

múltiplos usos. Nesse sentido, estamos plenamente comprometidos com a 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, fortalecendo 

todas as instituições que integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos, sejam elas federais, estaduais e municipais.

Assim como a água pode existir no estado sólido, líquido ou gasoso, três 

formas distintas e necessárias à existência da vida sobre a terra, de uma forma toda 

especial ela tem sido alvo de diferentes maneiras de ser estudada e apresentada, 

em que são listados: pesquisas científicas, canções, literatura, quadros de pintura, 

filmes, peças teatrais, imprensa falada e escrita, programas educativos, 

propagandas, legislações e etc.

Com base nas palavras de SILVA Jr, SASSON e SANCHES (2001, p. 54), 

no livro de ciências para alunos da quinta série do ensino fundamental, tem-se a 

seguinte pergunta: “Planeta terra ou planeta água?”. Alunos pré-adolescentes já 

começam a entender a importância deste recurso natural e a participar da situação 
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que, por hora, sinaliza problemas futuros se forem mantidas as mesmas condutas 

em relação ao seu uso indiscriminado. Um belo poema, com palavras de fácil 

entendimento à faixa etária a que se destina, segue-se junto à referida pergunta. 

Assim se expressa o poeta:

Águas: Nascentes, correntes, de vida; leves, ágeis gotículas, nos ares; 

altas, soltas, revoltas, dos mares; verticais, frias, refrescantes; profundas, 

quentes, borbulhantes; brancas, sólidas, esquecidas; marrons, feridas, 

poluídas; calmas, que banham, salvam; furiosas, que arrasam, matam; 

internas, externas, eternas.

De acordo com as palavras de SILVA JÚNIOR (2002), foi mencionado: “A 

verdade é que, no nosso cotidiano, rara é a oportunidade que temos de reconhecer 

a importância da água, tão acostumados que estamos com sua presença!”.

Para BRAGA et al. (2002, op. cit., p. 33), a água é de tamanha importância 

que, em suas palavras, nos organismos vivos, ela participa com percentual em peso 

na faixa de 70 a 90 %, havendo maior participação em tecidos jovens do que nos 

idosos. 

SASSO (1997, p. 64) em seu livro: Emagreça naturalmente: guia médico 

para a alimentação consciente, propõe: “O adulto pode jejuar sem risco mais de 50 

dias, somente à base de água. Em casos de greve de fome, a morte se dá entre 60 

e 80 dias. Sem líquido, entretanto, a pessoa vive no máximo 14 a 16 dias. Na dieta 

do jejum é necessário beber muita água.”.

Verifica-se que a água está diretamente associada com a manutenção da 

vida. Há que se conscientizar cada vez mais as pessoas sobre tamanha importância 

desse recurso natural de valor inestimável. O quadro 2.3 apresenta um resumo das 

aplicações mais importantes para o uso da água.
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Quadro 2.3 – Uso da água – aplicações e finalidades

Aplicação Finalidade

Abastecimento humano Dessedentação, higiene pessoal, preparo de 

alimentos, lavagem de veículos. 

Abastecimento industrial Processos de resfriamento, solvente em 

processos de lavagem.

Irrigação Cultivo de vegetais ou plantações.

Geração de energia elétrica Termelétricas com uso de vapor, hidrelétricas 

utilizando a energia potencial ou cinética das 

águas.

Navegação Transporte fluvial, lacustre e marítimo.

Diluição de despejos Diluição e transporte dos despejos e efluentes em 

estações de tratamento de efluentes.

Preservação da flora e fauna Organismos aquáticos.

Aqüicultura Criação de organismos aquáticos.

Recreação Natação, esportes aquáticos, pesca.

Fonte: Adaptado a partir de BRAGA et al. (2002, op. cit., p. 78-80)

Todos os seres vivos precisam de água para atendimento de suas 

necessidades diárias, por menores que sejam são consideradas vitais.

Em se tratando de quantidade diária mínima, para atender as necessidades 

vitais, MIERZWA e HESPANHOL (2005, op. cit., p. 12) informam: 

A água é essencial em todas as atividades metabólicas do ser humano, no 

preparo de alimentos, na higiene pessoal e na limpeza de roupas e 

utensílios domésticos, por exemplo. Em média, cada indivíduo necessita de 

2,5 l de água por dia para satisfazer as suas necessidades vitais.

Há no mundo mais de 6 bilhões de pessoas (IBGE, 2006). Se a cada um é 

indispensável, no mínimo, 2,5 litros de água por dia, conforme proposto pelos 

autores citados no parágrafo anterior, conclui-se que mais de 15 bilhões de litros de 
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água devem ser providos – diariamente, visando apenas atender às necessidades 

mais básicas e importantes do ser humano.

Cientistas, através de suas pesquisas espaciais, procuram identificar traços 

de água para associar com a possibilidade de vida em outros planetas. A existência 

de água traz a probabilidade de vida em qualquer local do universo além da Terra.

A revista CIÊNCIA HOJE (2006), em seu boletim número 69, de 8 de 

dezembro de 2006, informa:

Após indícios de que o planeta vermelho teve água em um passado 

distante, cientistas da agência espacial norte-americana (Nasa) 

identificaram os primeiros sinais de que o líquido pode ter fluído pela 

superfície de Marte nos últimos sete anos. Isso é o que mostra a análise de 

fotos tiradas desde 1999 pela sonda Mars Global Surveyor (MGS), 

publicada na Science desta semana. As imagens revelam que pode ter 

fluído água das paredes de crateras recentemente formadas na superfície 

de Marte. A comparação dessas fotos aponta o surgimento de sulcos de 

coloração clara, que a equipe do astrônomo Michael Malin atribui ao fluxo 

de água líquida, supostamente proveniente de aqüíferos subterrâneos, 

mantidos em estado líquido graças a altas concentrações de sal. Esses 

sulcos, acreditam os cientistas, conteriam traços de gelo, sais e sedimentos 

presentes na água. É possível, porém, que eles tenham sido formados pelo 

fluxo de dióxido de carbono ou por avalanches de areia ou poeira.

Segundo MAGALHÃES (2004), em seu artigo publicado na revista CIÊNCIA 

HOJE, tem-se a descrição de que o homem está consumindo água de maneira 

vertiginosa a fim de atender suas necessidades, e ter acesso aos bens de consumo, 

os quais também dependem do mesmo recurso para serem produzidos. 

2.2.1 Água, escassez e conflitos

A água é um recurso de uso compartilhado que atende a múltiplas partes 

interessadas, das atividades agrícolas à industrial, às residências e ao ambiente. Ela 

proporciona um elo entre usuários de diferentes países, que se ajuntam numa 

interdependência hidrológica, sobre a qual se menciona: “A interdependência 

hidrológica não é um conceito abstrato. Duas em cada cinco pessoas no mundo 
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vivem em bacias hidrográficas internacionais partilhadas por mais que um país.” 

(PNUD, 2006, p. 19).

Conforme MAGNOLI, ARBEX Jr. e OLIC (1997, p. 94), “a obtenção de água 

para consumo passará a constituir um problema geopolítico de primeira grandeza, 

que poderá, de acordo com as circunstâncias, levar países a conflitos.”, e 

complementa-se que as guerras do século XXI poderão ter como causa, inclusive, a 

escassez de água. Cita-se que em regiões como Ásia Central e Oriente Médio já 

demonstram “contornos dramáticos” face às condições do clima e falta de água. Os 

mesmos autores comentam que “cerca de 250 milhões de pessoas em vinte e seis 

países enfrentam escassez constante de água. Segundo previsões, por volta de 

2020, esse problema atingirá cerca de 3 bilhões de pessoas em mais de cinqüenta 

países.”.

O Relatório de Desenvolvimento Humano, emitido pelo PNUD (2006, op. cit., 

p. 1-13), contém a seguinte afirmação:

Tal como a fome, a privação do acesso à água é uma crise silenciosa 

suportada pelos pobres e tolerada por aqueles que dispõem dos recursos, 

da tecnologia e do poder político para acabar com ela. No entanto, esta é 

uma crise que está a bloquear o progresso humano, condenando uma 

considerável parte da humanidade a vidas de pobreza, vulnerabilidade e 

insegurança. Esta crise ceifa mais vidas por doença do que qualquer conflito 

armado. [...] a insegurança da água representa efetivamente uma ameaça 

ao desenvolvimento humano para uma vasta parcela, e crescente, da 

humanidade. A competição, o stress ambiental e a imprevisibilidade do 

acesso à água enquanto recurso produtivo constituem poderosos 

catalisadores da insegurança da água para uma vasta parcela da população 

global.

O gráfico 2.2 mostra a evolução do quantitativo de eventos realizados em 

escala mundial, associados às discussões sobre o tema água, através de 

seminários, cursos, palestras, exposições e outras formas de troca de informações 

entre cientistas, população, governos e etc. Nota-se que entre o período de 2004 a 

2006 tem-se, aproximadamente, 6 eventos a cada semana, em média, 

considerando-se 52 semanas para cada ano.
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Fonte: UNESCO (2006)

Gráfico 2.2 – Quantidade de eventos mundiais relacionados à água entre 

2001 e 2006

2.3 DISPONIBILIDADE DA ÁGUA EM NOSSO PLANETA

Nos termos da tabela 2.1, somente 0,27 % de toda água doce existente na 

terra é, atualmente, mais fácil de ser utilizada pelo homem. A maior quantidade 

deste tipo de água encontra-se no subsolo, em condições, até o presente, inviáveis 

de serem exploradas. Portanto, os rios, lagos e seus respectivos mananciais e 

afloramentos representam a parcela que tem abastecido a todos os seres vivos que 

dependem de água doce.

A quantia correspondente às águas salgadas monta de 97,5%. Este tipo de 

água não presta ao consumo humano. Seu processo de dessalinização também não 

atingiu o binômio custo-benefício que permita a exploração em escala industrial. 
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Tabela 2.1 – Distribuição de água na Terra

A ÁGUA NA TERRA VOLUME (X 10

12

 l) %

SALGADA (97,5% DO TOTAL MUNDIAL)

OCEANOS E LAGOS 1.338.085 99,05

SUBSOLO 12.870 0,95

TOTAL DE ÁGUA SALGADA 1.350.955 100

DOCE (2,5% DO TOTAL MUNDIAL)

ÁGUAS CONGELADAS 24.400 69,55

SUBSOLO 10.546 30,11

PÂNTANOS 11 0,03

RIOS E LAGOS 94 0,27

BIOMASSA E VAPOR ATMOSFÉRICO 14 0,04

TOTAL DE ÁGUA DOCE 35.029 100

TOTAL DE ÁGUA DOCE E SALGADA 1.385.984

Fonte: SHIKLOMANOV (1997) apud MAGALHÃES (2004, op. cit., p. 46)

A tabela 2.2 apresenta o índice que confere à água sua classificação quanto 

ao tipo, se doce ou salgada. Concentrações de sais minerais em torno de 0,5 g/l 

correspondem ao tipo doce. A água denominada salgada contém este índice acima 

de 3 g/l.

Tabela 2.2 – Tipos de água

TIPO DE ÁGUA

CONCENTRAÇÃO DE SAIS MINERAIS

(PRINCIPALMENTE CLORETOS E SULFATOS) (g/l)

DOCE 0,5

SALGADA > 3

Fonte: BRAGA et al. (2002, op. cit., p. 34)

Segundo descrito no Vocabulário Básico de Recursos Naturais e Meio 

Ambiente, divulgado pelo IBGE (2004, op. cit.), quando há reduzida concentração de 

matéria dissolvida, principalmente com relação ao cloreto de sódio, classifica-se 

como água doce desde que a salinidade seja inferior a 0,2% ou 2000 ppm. O 

mesmo documento avalia como água salgada aquela que apresenta quantidade de 
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matéria dissolvida em concentrações superiores a 1000 mg/l, sendo a mesma 

sensível ao paladar. 

Sobre a distribuição de recursos hídricos e populacionais é apresentado por 

MAGALHÃES (2004, op. cit., p. 46) que os mesmos não ocorrem de maneira 

harmoniosa e tem-se a seguinte proposição:

De qualquer forma, a demanda total de água no mundo é muito inferior à 

disponibilidade. Em nível global, não há propriamente uma escassez hídrica, 

sim uma má distribuição espacial e temporal da água, que, somada à 

distribuição irregular da população humana na terra, faz com que algumas 

regiões sofram permanentemente com a falta desse recurso.

A quantidade de água que existe em determinada região é considerada 

constante, entretanto, a população não permanece constante (MIERZWA e 

HESPANHOL, 2005, op. cit., p. 12). Desta forma, a disponibilidade do recurso será 

menor tanto quanto a população aumentar. Outro fator citado pelos mesmos autores 

deste parágrafo é referente à poluição, que pode afetar os mananciais e interferir na 

quantidade e qualidade da água como conseqüência das atividades humanas.

SILVA JUNIOR (2002, op. cit.), por intermédio de sua publicação: Manual 

Consumo Sustentável: Água, menciona que o volume total de água na Terra não se 

modifica, ou seja, não aumenta e nem diminui, por causa do ciclo hidrológico, que 

faz com que a água e a umidade se mantenham em contínua circulação em nosso 

planeta. Também informa que a qualidade e quantidade de água têm grande relação 

com o desenvolvimento do ser humano.

Para a SABESP, além de citar em sua página de acesso à Internet sobre a 

importância econômica e cultural da água, apresentando-a como um recurso natural 

finito, também sintetiza a respeito do surgimento da mesma e seu ciclo hidrológico 

conforme: 

A água apareceu no planeta há bilhões de anos. Ela é conhecida como H
2
O 

e o seu ciclo também é chamado de hidrológico. A água não se renova no 

planeta, pois sua quantidade é sempre a mesma. Mas ela circula na 

natureza sob a forma de vapor, líquido ou gelo.



17

BRAGA et al. (2002, op. cit., p. 73) elucida a questão do volume de água 

doce, que é viável técnica e economicamente de ser explorada, da seguinte forma: 

[...] somente 0,5 por cento representa água doce explorável sob o ponto de 

vista tecnológico e econômico, que pode ser extraída dos lagos, rios e 

aqüíferos. É necessário ainda subtrair aquela parcela de água doce que se 

encontra em locais de difícil acesso ou aquela já muito poluída, restando 

assim, para utilização direta, apenas 0,003 por cento do volume total de 

água do planeta. Isso significa que se toda água do planeta correspondesse 

a 100 litros, a parcela diretamente utilizável corresponderia a apenas 0,003 

litros, ou meia colher de chá.

LIBÂNIO, CHERNICHARO e NASCIMENTO (2005) enfatizam que o 

quantitativo hídrico não diz respeito à disponibilidade, porém, está associado à 

potencialidade, ressaltando ainda que o bem-estar das pessoas esteja mais 

associado pela abrangência dos serviços de abastecimento de água e esgoto 

sanitário do que pelo quantitativo em reservas de água – indicado como potencial 

hídrico ou disponibilidade per capita de água.

A tabela 2.3 apresenta a disponibilidade hídrica de alguns países.

         Tabela 2.3 – Disponibilidade de água em alguns países

Fonte: SETTI et al. (2001) apud MAGALHÃES (2004, op. cit., p. 47)

Disponibilidade Hídrica Anual

Por área             

(10
3 

l/km
2

)

Por habitante 

(10
3

 l/hab.)

ARGÉLIA 2.380 28 5.882 501 ET

ARGENTINA 2.780 35 97.122 7.714

BRASIL 8.512 160 674.918 35.906

CANADÁ 9.980 30 329.659 109.666

CHINA 9.600 1.300 281.250 2.077 EM

ESPANHA 510 40 211.764 2.707

EUA 9.360 261 300.214 10.766

FRANÇA 550 58 305.454 2.897

ÍNDIA 3.270 919 445.259 1.584 EM

JORDÂNIA 100 5 9.600 184 ET

LÍBANO 10 3 280.000 915 EE

LÍBIA 1.760 5 2.843 1.003 EE

MÉXICO 1.970 93 176.142 3.735

MARROCOS 447 27 67.114 1.112 EE

PORTUGAL 90 11 211.215 1.727 EE

RÚSSIA 17.080 150 237.646 27.061

SENEGAL 200 9 85.000 1.889 EM

Situação 

hídrica

Situação hídrica: Escassez média (EM); Escassez elevada (EE); Escassez total (ET)

País

Área           

(km
2

)

População               

(milhão habitantes)
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2.4 DISPONIBILIDADE E USO DA ÁGUA NO BRASIL

Em seu documento denominado: A evolução da gestão dos recursos 

hídricos no Brasil, emitido pela ANA (2002, p. 37-38), são apresentados importantes 

aspectos e um panorama da utilização das águas em nosso país, em que são 

citados:

• estimativa de que 10% da água doce disponível na terra encontra-se 

em solo brasileiro, classificando-o quantitativamente como um dos 

mais ricos em água doce do mundo;

• nos últimos trinta anos, devido ao padrão de crescimento populacional 

e industrial, tem havido maior pressão pelo uso da água, ocasionando 

situações críticas que vão da escassez aos conflitos em função da 

demanda existente;

• observa-se que a qualidade das águas dos rios, que banham cidades 

e regiões com maior atividade industrial, agropecuária e de 

mineração, tem piorado progressivamente;

• grandes centros urbanos brasileiros enfrentam o problema da 

qualidade da água, onde, anteriormente, não havia restrições 

qualitativas ou quantitativas;

•  pela diversidade de climas, características geográficas, aspectos 

socioeconômicos e culturais, a distribuição dos recursos hídricos 

apresenta nuances que retratam um país com os seguintes extremos: 

regiões de abundância de águas com excelente qualidade até locais 

semi-áridos, que podem apresentar baixo índice pluviométrico, e 

também áreas urbanas, em que a poluição e as enchentes 

atormentam a população.
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O gráfico 2.3, baseado em estudos conduzidos pela ANA (2002, op. cit.) e 

citado por MIERZWA e HESPANHOL (2005, op. cit.), ilustra a demanda de água por 

tipo de atividade no Brasil. A agricultura consume a maior parte, seguida pelo 

consumo humano, industrial e animal. 

Fonte: ANA (2002, op. cit.) apud MIERZWA e HESPANHOL (2005, op. cit., p.16)

           Gráfico 2.3 – Distribuição do consumo de água por atividade (Brasil)

Quanto à distribuição dos recursos hídricos, da superfície e da população do 

Brasil, cujos dados seguem-se no gráfico 2.4, verifica-se que a região Sudeste 

possui o maior percentual da população brasileira (42,65 %), contando com apenas 

6% dos recursos hídricos; enquanto que a região Norte tem 68,5% dos recursos 

hídricos para uma taxa de 6,98% da população nacional. Estes números retratam a 

assimetria da disponibilidade hídrica per capita em nosso próprio país.

17,9%

62,7%

14,0%

5,4%

Consumo humano Irrigação

Uso industrial Consumo animal
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Gráfico 2.4 – Distribuição dos recursos hídricos, da superfície e da população 

– em % do total do Brasil

Segundo SILVA JÚNIOR (2002, op. cit.), a disponibilidade e oferta do 

serviço público de água encanada refletem uma desigualdade no desenvolvimento 

nacional. Ele compara que na região sudeste 87,5% dos domicílios têm atendimento 

de serviço público de fornecimento de água, enquanto que para o Nordeste, 

somente 58,7% conta com o mesmo tipo de serviço. 

2.4.1 A rede pública de água no Brasil

De acordo com dados divulgados pelo IBGE (2006), apresentado no gráfico 

2.5, a região Norte do nosso país é a que possui o menor percentual de domicílios 

urbanos com serviço público de abastecimento de água potável (59,8%). É citado  

que este índice representa sensível melhoria em relação aos anos anteriores a 

2004, data indicada na qual foi realizado o levantamento de dados. Para esta 

mesma região, 32,6% dos domicílios urbanos não contam com o serviço público de 

abastecimento de água, e também informa que: “tais domicílios fazem uso de poços, 

nascentes ou outras formas de abastecimento.”.
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Ainda com base no mesmo documento do IBGE (2006, op. cit.), intitulado: 

Síntese de Indicadores Sociais 2005, é apresentado: 

Os domicílios urbanos dos Estados do Acre (42,6%) e de Rondônia (46,8%) 

destacam-se entre os que detêm os menores índices de cobertura pelos 

serviços públicos de abastecimento de água por rede geral com canalização 

interna. Na Região Norte, os estados com os maiores índices de cobertura 

deste serviço são Roraima (95,9%) e Tocantins (86,8%).
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Fonte: IBGE (2006, op. cit.)

 Gráfico 2.5 - Distribuição percentual dos domicílios particulares permanentes 

urbanos, com serviço público de rede geral de abastecimento de 

água - Brasil e Grandes Regiões – 2004

O IBGE (2006, op. cit.) afirma que mais de um terço dos domicílios urbanos 

da Região Metropolitana de Belém não são servidos pelo sistema de abastecimento 

público de água, em conseqüência, fazem uso de formas não seguras de provimento 

de água. Esta situação coopera para danosos efeitos em relação à saúde pública. 
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Diz também que 73,1% dos domicílios urbanos da Região metropolitana de Belém 

usam fossas, as quais contêm sumidouros com infiltração para o lençol freático 

(65,6%) e/ou outras formas (7,5%), tais como vala, direto para o rio, lago ou mar.

A Região Metropolitana do Rio de Janeiro possui o maior número absoluto 

de pessoas sem o serviço público de abastecimento de água, pois, conforme o IBGE 

(2006, op. cit.), são mais de 800.000 indivíduos não atendidos nessa modalidade. 

Nota-se que o percentual de domicílios urbanos, sem o serviço de abastecimento 

público de água, é maior para a Região Metropolitana de Belém, entretanto, em 

termos absolutos, cabe à Região Metropolitana do Rio de Janeiro o número mais 

elevado, analisando-se os gráficos 2.6 e 2.7.
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Gráfico 2.6 - Distribuição percentual dos domicílios particulares permanentes 

urbanos, por forma de serviço público de abastecimento de água 

por rede geral com canalização interna – regiões Metropolitanas 

– 2004
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    Fonte: IBGE (2006, op. cit.)

Gráfico 2.7 – População por região metropolitana - 2004

2.5 INCENTIVOS, CASOS PRÁTICOS E CONSELHOS PARA O USO RACIONAL 

DA ÁGUA

A Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo –

concessionária de serviços sanitários municipais, está presente em 367 municípios 

do Estado de São Paulo e responde pelos sistemas de água, esgotos e efluentes. 

Conforme descrito por ela mesma em sua página da Internet: “A matéria-prima da 

Empresa é a água. Daí sua implicação direta com o meio ambiente, o ciclo 

hidrológico e a preservação dos mananciais.”.

Várias campanhas de incentivo ao uso inteligente da água são 

disponibilizadas pela Sabesp, dentre as quais, citam-se:

Ø a campanha de 2006 baseia-se em mensagens associadas à temporada 

de férias, calor e outras importantes realizações. O objetivo maior é 

conscientizar a população de que apesar de não ter sido anunciado no 

passado o racionamento de água, no presente deve-se usá-la com 

responsabilidade. Assim é feito um apelo para que cada um cumpra seu 
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dever de cidadão. A figura 2.1 ilustra de forma objetiva a importância da 

água para toda a população servida pela Sabesp.

Fonte: SABESP (2006)

     Figura 2.1 – Sabesp/Campanhas - Institucional 2006

Ø a campanha de 2004 teve como alvo a sensibilização das pessoas para a 

importância do nível das represas. Foi usada uma linguagem apelativa de 

alerta contra o desperdício de água com os dizeres: “Olha o nível”.

Seguem-se nas figuras 2.2 e 2.3 o material utilizado pela Sabesp para 

divulgação da campanha de uso racional da água em referência ao ano de 2004. 

Aos consumidores foi solicitado que utilizassem a água com responsabilidade, pois a 

manutenção dos níveis dos reservatórios e caixas d’água está diretamente 

relacionado com o perfil de demanda dos usuários. O nível, para a Sabesp, é 

sinônimo de disponibilidade de água. Deve-se notar que a concessionária priorizou a 

conscientização de milhares de pessoas em suas tarefas mais simples, como o 

banho diário e o uso do vaso sanitário. 
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Fonte: SABESP (2004)

Figura 2.2 – Sabesp/Campanhas – uso racional da água 

(2004) - Banho

Fonte: SABESP (2004)

Figura 2.3 – Sabesp/Campanhas – uso racional da água 

(2004) - Lixo
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A Sabesp, através de dados disponibilizados em sua página na Internet, faz 

uma avaliação sobre o resultado da campanha de 2004 afirmando: 

O projeto foi amplamente disseminado e rendeu ações no Metrô de São 

Paulo, com materiais e apresentações com o público, bem como o 

Programa de Incentivo à Redução do Consumo de Água que ofereceu um 

desconto de 20% para aqueles que economizassem água e contribuíssem 

para evitar o racionamento em São Paulo.

Outro importante programa de incentivo ao uso inteligente da água refere-se 

ao PURA – Programa de Uso Racional da Água da Universidade de São Paulo. Em 

seu Informativo 2005, disponibilizado em seu portal na Internet, comenta-se que 

através de um convênio entre a USP e a Sabesp, no ano de 1997, iniciou-se o 

PURA-USP com o alvo de:

Ø diminuir e manter estabilizado o consumo de água ao longo do tempo;

Ø “Implantar um sistema estruturado de gestão da demanda de água”;

Ø “Desenvolver uma metodologia que pudesse ser aplicada futuramente 

em outros locais.”.

A base do PURA está fortemente conectada com o fator comportamental 

dos usuários, conforme apresentado nas seguintes palavras:

“Um PURA exige muito mais do que a simples eliminação de vazamentos e 

substituição de equipamentos, exige o caráter permanente do Programa, a 

gestão contínua da demanda de água, a mudança de comportamento dos 

usuários (tornando-se estes cada vez mais conscientes e participativos) e, 

principalmente, o comprometimento de cada um de nós.”.

Na figura 2.4 apresentam-se os ganhos do programa PURA-USP. As Fases 

1 e 2 representam escalonamentos das intervenções para redução do desperdício 

de água. A Fase 1 iniciou-se em meados de 1998 e concluiu-se ao início de 2000. 

Do segundo semestre de 2000 até julho de 2001 trabalhou-se nas intervenções da 

Fase 2. Em seu informativo PURA-USP – de março de 2005, lêem-se as seguintes 

palavras:
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Vale observar que o consumo total anual da CUASO vem caindo nos 

últimos sete anos: 1.654.572 (em 1998) para 930.882 m

3 

(em 2004). 

Finalmente, deve-se ressaltar que, apesar do aumento na tarifa ter 

totalizado 80% (de 1997 a 2004), os gastos com água e esgoto 

apresentaram significativa redução: R$ 17,57 (em 1997) para R$ 13,62 

milhões (em 2004). (PURA-USP, 2005)

 Fonte: PURA-USP (2005)

        Figura 2.4 – Consumo da água PURA-USP fases 1 e 2 

A Universidade Federal da Bahia (UFBA, 2001), através da implantação de 

um Programa de Gestão Ambiental, criou quatro subprogramas importantes os quais 

se apresentam na figura 2.5. Um deles é específico para o cuidado no uso da água, 

identificado como ÁGUAPURA, cujo logotipo é mostrado na figura 2.6. 

TOTAL

FASE 2

FASE 1



28

Fonte: UFBA (2001)

        Figura 2.5 – Programa de gestão ambiental da UFBA

Fonte: UFBA (2001)

Figura 2.6 – Logotipo do programa ÁGUAPURA

São apresentados como objetivos do programa ÁGUAPURA: a diminuição 

do consumo de água pela redução do desperdício e o uso racional da água nos 

limites do complexo universitário. É também comentado que se pretende alcançar 

tais metas pela educação e conscientização dos usuários “para o não desperdício e 
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para o uso racional da água”, estratégia similar à mencionada anteriormente no 

programa PURA-USP.

O Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto (DAERP), através 

de sua página na Internet, apresenta-se como uma “autarquia que administra com 

exclusividade os serviços de abastecimento de água, esgotos e limpeza pública no 

município, atendendo uma população de mais de 500 mil habitantes”.

O DAERP promove diversas atividades relacionadas à conscientização 

dos usuários com vistas ao melhor uso da água. Coloca-se disponível para realizar 

palestras em escolas com o objetivo de “conscientizar a comunidade sobre a 

importância do saneamento básico, orientando para a preservação da água, da rede 

de esgotos e da limpeza urbana [...]”, e ressalta que o alvo maior é de “estimular 

especialmente nos jovens o sentimento de cidadania, o respeito ao meio ambiente e 

ao patrimônio público.”.

Pela figura 2.7 identifica-se uma maneira simples e direta que o DAERP 

fornece para orientar os seus usuários no tocante ao acompanhamento do consumo 

de água. O método de anotar o volume totalizado pelo hidrômetro, entre datas 

definidas, e obter a quantidade utilizada, efetuando-se também o levantamento do 

consumo específico (m

3

/dia), a fim de se conhecer a previsão do gasto mensal, é 

bastante simples e possibilita identificar perdas antes do recebimento da conta a ser 

paga.

Por intermédio da figura 2.8 o DAERP ilustra como se efetua a leitura de 

consumo de água no instrumento indicador e totalizador de vazão, conhecido como 

hidrômetro. Em tal desenho apresentam-se as seguintes partes:

Ø ponteiro indicador de décimo de litros (x 0,0001);

Ø ponteiro indicador de litros (x 0,001);

Ø dígitos relativos a dezena e centena de litros;

Ø dígitos correspondentes a milhar de litro (mil litros);

Ø unidade de medida de volume de água (m

3

).
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Fonte: DAERP (Dicas ao consumidor)

Figura 2.7 – Orientação sobre controle de consumo de água

Fonte: DAERP (Dicas ao consumidor)

Figura 2.8 – Orientações para leitura de hidrômetro
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Apresentam-se no quadro 2.4 orientações referentes ao uso consciente e 

econômico da água, conforme exposto pelo DAERP em seu portal de acesso na 

Internet.

Quadro 2.4 – Conselhos para se economizar água

Local Orientação

Chuveiro

Tomar banhos rápidos.

Cada 5 minutos a menos, no banho, representa 

uma economia de 45 litros de água.

Banheiro

Manter a torneira fechada enquanto se ensaboa,

se faz a barba ou se escovam os dentes.

Economizam-se 80 litros de água a cada 5 minutos que se 

mantém a torneira fechada.

Vaso sanitário Dar descargas mais curtas e não jogar lixo no vaso.

Quintal/Calçadas

Usar a vassoura, e não a mangueira d’água,

para varrer o quintal.

Cozinha

Limpar restos de comida das louças antes de proceder à 

lavação das mesmas.

Máquina de lavar

Usar a máquina de lavar ou o tanque com maior eficiência. 

Juntar quantidade de roupa que possibilite usar os 

equipamentos em sua capacidade máxima, ao invés de se 

realizar várias lavagens de pequena quantidade de roupa.

Jardins

Regar as plantas de manhã ou ao final da tarde para se evitar 

perdas por evaporação.

Torneiras e 

encanamentos

Verificar vazamentos e repará-los. Apesar de parecerem 

pequenos e irrisórios, entretanto, desperdiçam muita água.

Fonte: Adaptado a partir de DAERP (Dicas ao consumidor)
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2.6 TECNOLOGIA APLICADA AO USO RACIONAL DA ÁGUA

Segundo informações disponibilizadas por um fabricante de louças e metais 

é apresentada a seguinte sentença: “A preocupação com a economia de água está 

presente, também, nos produtos da Docol.”. (DOCOL)

Em outras palavras, têm-se:

O uso racional da água não é importante apenas para preservar a vida em 

nosso planeta, mas para reduzir os gastos - cada vez maiores - com o 

consumo da água. DocolMatic proporciona redução de até 77% no consumo 

de água (segundo estudo da Universidade Federal de Santa Maria). 

(DOCOL)

A torneira do fabricante Docol, que utiliza tecnologia mecânica para prover o 

fechamento automático da mesma, identificada como Pressmatic, é apresentada na 

figura 2.9.

Fonte: DOCOL (DocolMatic)

Figura 2.9 – Torneira Docol Pressmatic
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A figura 2.10 ilustra o princípio de funcionamento do produto DocolTronic. 

Segundo seu fabricante, “[...] a linha DocolTronic utiliza acionamento eletrônico, ou 

seja, é disparado por um sensor que detecta a aproximação das mãos e é fechado 

quando o usuário retira as mãos.“.

Fonte: DOCOL (DocolMatic)

Figura 2.10 – Torneira DocolTronic

A Comunidade de Pesquisa Científica e Industrial Australiana – CSIRO, 

através de seus pesquisadores, desenvolveu um chuveiro que funciona com mistura 

de água e ar. De acordo com explicações em sua página na Internet, comenta-se 

que o novo chuveiro insufla ar nas gotas de água, consumindo menos água em até 

30% e com a mesma eficiência de um chuveiro convencional. O funcionamento 

baseia-se na técnica de criar sucção de ar por meio de um pequeno tubo de Venturi, 

o qual irá misturar o ar à água, criando-se pequenas bolhas no fluxo da água que sai 

do chuveiro. Os cientistas afirmam: “O equipamento aumenta o fluxo enquanto reduz 

a quantidade de água utilizada em cerca de 30%.”, e também informam que o 

referido chuveiro, se utilizado por toda população australiana, pode ajudar na 

contabilização de economia anual de água cujo volume é maior do que a quantidade 

que cabe em 45.000 piscinas olímpicas. (CSIRO, 2006)

A figura 2.11 retrata a idéia de um chuveiro que utiliza a água de modo 

racional, conforme disponibilizado pela CSIRO na Internet.
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Fonte: CSIRO (2006)

Figura 2.11 – Alusão ao chuveiro econômico
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3 DESENVOLVIMENTO

3.1 APRESENTAÇÃO DA CIDADE E SEUS RECURSOS HÍDRICOS

O desenvolvimento do protótipo economizador de água para cuspideira 

odontológica foi realizado no município de Volta Redonda, cidade do estado do Rio 

de Janeiro. A seguir faz-se uma descrição sucinta da cidade que, por vezes, é 

identificada como Cidade do Aço, face à sua vocação pela siderurgia, pois nela está 

instalada a maior usina de transformação de minério de ferro em aço da América 

Latina - a Companhia Siderúrgica Nacional – CSN.

A figura 3.1 apresenta a cidade de Volta Redonda no eixo São Paulo - Rio 

de Janeiro.

Figura 3.1 – Mapa de localização da cidade de Volta Redonda no eixo São 

Paulo – Rio de Janeiro 

Cidade de Volta Redonda

Fonte: Adaptado a partir de DNIT (2001a)
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A figura 3.2 exibe, em destaque, a cidade de Volta Redonda, o contorno do 

Rio Paraíba do Sul e de alguns riachos e córregos que existem nas cercanias do 

município apresentado.

Fonte: Adaptado a partir de DNIT (2001b)

Figura 3.2 – Cidade de Volta Redonda e Rio Paraíba do Sul – visão geral

Através da figura 3.3 verifica-se a malha dos diversos riachos e córregos que 

desembocam no Rio Paraíba do Sul.

De acordo com informações disponibilizadas no site oficial da cidade de 

Volta Redonda (PORTALVR), os dados relativos ao uso da água são:

• o Rio Paraíba do Sul é o principal manancial de abastecimento de água 

para a população;

• vários riachos e córregos participam da estrutura hidrográfica da cidade;

• são captados do Rio Paraíba do Sul, diariamente, 86,4 milhões de litros 

de água para atender a demanda da população;
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•  a vazão média do Rio Paraíba do Sul é menor em Volta Redonda que 

em Barra Mansa. O quadro 3.1, disponibilizado pela Prefeitura Municipal 

de Volta Redonda, indica as vazões médias do Rio Paraíba do Sul para 

as duas cidades citadas.

Fonte: PORTALVR (Site oficial da cidade de Volta Redonda)

Figura 3.3 – Hidrografia dos principais rios da cidade de Volta Redonda
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Quadro 3.1 – Vazão média do Rio Paraíba do Sul nas cidades de Volta  

Redonda e Barra Mansa

Cidade Vazão média (m
3

/s) Nota

Volta Redonda 318

A Companhia Siderúrgica 

Nacional (CSN) capta cerca 

de 12 m

3

/s para atender sua 

necessidade industrial.

Barra Mansa

Superior em pelo menos              

6 m

3

/s em relação à

Volta Redonda.

Fonte: Adaptado a partir do PORTALVR

3.2 APRESENTAÇÃO DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA CONCENTRADA DO 

ATERRADO

Através de apoio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), do município de 

Volta Redonda, obteve-se o suporte necessário para que o projeto evoluísse. No 

anexo 1 tem-se a carta de apresentação, utilizada para a exposição do tema e 

obtenção da devida autorização, prontamente fornecida pela SMS.

Sob a gestão da SMS está a Clínica Odontológica Concentrada Deber Peres 

Cabral, localizada no bairro Aterrado, em Volta Redonda, inaugurada em 24 de abril 

de 2003 conforme apresentado na figura 3.4. Nesta clínica desenvolveu-se o projeto 

desde sua concepção básica até a implementação e acompanhamento dos 

resultados, contando sempre com o auxílio da equipe de odontólogos e assistentes 

da Dra. Rosane de Oliveira Faria, que ocupa a função de gerente conforme ilustrado 

no quadro 3.2.



39

Figura 3.4 – Placa de inauguração da Clínica

     Quadro 3.2 – Dados da Clínica Odontológica

CLÍNICA ODONTOLÓGICA CONCENTRADA 

DEBER PERES CABRAL - ATERRADO

Rua Governador Luiz Monteiro Portela, nº. 282- Aterrado

Tel.: 3345-1666 - R. 242

Gerente: Drª. Rosane de Oliveira Faria

Fonte: Adaptado a partir do PORTALVR

No complexo de prédios de atendimento da SMS, vizinhos à Clínica 

Odontológica Concentrada do Aterrado, há mais duas unidades de atendimento ao 

público, assim denominadas:

• Centro de Doenças Infecto-Contagiosas – Dr. Luiz Gonzaga Souza 

Clímaco;

• Centro de Diagnose e Terapia – Dr. João Paulo Pio de Abreu.

Um hidrômetro totaliza a água que serve às três unidades apresentadas. 
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A figura 3.5 ilustra a posição das três unidades citadas, além de mostrar uma 

parcela da rede pública de abastecimento que atende ao fornecimento de água 

potável para as mesmas.

Fonte: Adaptado a partir de SILVA (2006)

Figura 3.5 – Parte da rede pública de abastecimento de água potável do 

bairro Aterrado e localização da Clínica Odontológica

A figura 3.6 apresenta a fachada da Clínica Odontológica Concentrada do 

Aterrado. 

Na figura 3.7 é mostrada a sala de atendimento odontológico com a vista 

geral dos equipamentos de tratamento dentário e respectivas cadeiras.

Centro de Doenças 

Infecto-Contagiosas

Clínica 

Odontológica 

Concentrada

Centro de 

Diagnose e 

Terapia
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            Figura 3.6 – Foto da Clínica Odontológica

Figura 3.7 – Sala de atendimento odontológico
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3.3 METODOLOGIA

O projeto desenvolveu-se conforme as seguintes etapas (macro):

a) Fase 1 (Instalação hidráulica na condição original)

o obtenção do projeto e reconhecimento dos equipamentos;

o levantamento do número de consultas realizadas por mês;

o levantamento do consumo de água pelos dados do hidrômetro 

da rede geral de abastecimento (Extrato de consumo - SAAE);

o medição preliminar da vazão da cuspideira da cadeira 2;

o instalação de hidrômetro dedicado à medição do consumo de 

água da cadeira 2.

b) Fase 2 (uso de válvula solenóide para controle da água da cuspideira)

o instalação de válvula solenóide, acionada em paralelo com a 

ativação da luminária do foco, para controle da vazão de água 

para as cuspideiras das cadeiras 2 e 4;

o desenvolvimento de circuito para medição do tempo em que a 

válvula solenóide, da cadeira 2, permanece acionada.

c) Fase 3 (controlador de vazão automático com sensor infravermelho)

o desenvolvimento e instalação do controlador automático de 

vazão da cadeira 2 (módulo IRW-01).

O projeto foi dividido em três fases. A fase 1 refere-se ao sistema hidráulico 

em sua condição original. Associa-se à fase 2 a primeira modificação no sistema de 

controle de vazão da água da cuspideira para as cadeiras 2 e 4. Nesta etapa foi 

instalada a válvula solenóide para controlar a vazão de água, cujo acionamento 
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projetou-se para ocorrer em paralelo com a energização da luminária do foco. Esta 

fase foi considerada como etapa de preparação para a última fase.

A fase 3 corresponde ao desenvolvimento e implantação do circuito 

controlador de vazão automático, da cadeira 2, com uso de sensor infravermelho.

A metodologia utilizada fundamentou-se no levantamento do consumo de 

água da cadeira 2 nas três fases do projeto. Para as fases 2 e 3 também foram feitas 

as seguintes medições: tempo de válvula solenóide acionada, número de 

atendimentos realizados e duração do expediente – todas essas variáveis referidas 

apenas à cadeira 2.

Os hidrômetros e medidor de tempo, utilizados como instrumentos de 

avaliação desse trabalho, tiveram suas calibrações realizadas previamente ao uso. 

3.3.1 Fase 1 - Instalação hidráulica na condição original

3.3.1.1 Instalação hidráulica

As figuras 3.8 e 3.9 apresentam parte da instalação de distribuição hidráulica 

para o prédio da Clínica Odontológica Concentrada do Aterrado. A figura 3.8 mostra 

o diagrama de localização das dez cadeiras de atendimento odontológico, sendo oito 

em uma sala, na qual se encontra a cadeira 2. As outras duas cadeiras restantes 

estão posicionadas, cada uma, em sala própria. Na figura 3.9 identificam-se as cinco 

caixas de armazenamento de água posicionadas na cobertura do prédio. As 

referidas figuras são parte do desenho número 98.025.01/01, Projeto de Instalação 

Hidráulica, Centro Ambulatorial Especializado, revisão 0, cujo documento possui 

data de setembro de 2001 e foi disponibilizado pela PMVR-IPPU.

O sistema hidráulico conta com uma caixa de armazenamento, no piso 

térreo, de 5000 litros de capacidade. Uma bomba recalca a água para o nível da 

cobertura de forma automática, utilizando chaves de nível tipo bóia (ou pêra).
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Fonte: Adaptado de PMVR-IPPU (2001)

Figura 3.8 – Instalação hidráulica – planta baixa 

Cadeira de 

atendimento 

odontológico 

número 2.

Cadeira de 

atendimento 

odontológico

número 4.



45

Fonte: Adaptado de PMVR-IPPU (2001)

Figura 3.9 – Caixas de armazenamento de água - cobertura 
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Segue-se na figura 3.10 um esboço elaborado em maio de 2006, a partir do 

projeto hidráulico e das visitas às instalações da clínica, através de uma visão geral 

do sistema hidráulico que se estende desde a rede de entrada (SAAE) até às 

distribuições para cada prédio. Ressalta-se que a Clínica Odontológica é um dos três 

prédios alimentados pela mesma rede do SAAE, os quais compartilham as cinco 

caixas de armazenamento de água que estão instaladas no nível da cobertura.

Fonte: Adaptado a partir do Projeto Hidráulico (desenho 98.025.01/01) e das visitas de inspeção 

às instalações, realizadas em maio de 2006.

Figura 3.10 – Vista geral do sistema de abastecimento de água

Saída de extravasor Saída de extravasor

Saída em direção ao 

prédio: Centro de 

Doenças Infecto-

Contagiosas
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Ilustram-se na figura 3.11 vistas de diferentes posições da caixa-01, de 

capacidade 5000 litros, que está posicionada ao nível térreo e é alimentada pela 

rede de entrada de água do SAAE.

   Figura 3.11 – Caixa-01 (5000 litros) vista de diferentes ângulos

As bombas de recalque (B1 e B2), com seus respectivos motores e o painel 

elétrico de alimentação e controle, são apresentados pelas fotos da figura 3.12.
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Figura 3.12 – Bombas hidráulicas (B1 e B2) e painel elétrico (PNL – 01)

Referente às caixas de armazenamento de água da cobertura, apenas a 

caixa-02 recebe a água recalcada diretamente da bomba que está instalada no 

pavimento térreo. As outras quatro caixas são abastecidas pela caixa-02, por meio 

de interligação tipo vaso comunicante, conforme apresentado nas figuras 3.13 e 

3.14.

           Figura 3.13 – Caixas da cobertura (caixa-02 a -06)
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           Figura 3.14 – Interligação da caixa-02 com a caixa-03

O mecanismo responsável pelo controle do abastecimento de água para a 

caixa-02 é chave de nível (bóia) ilustrada na figura 3.15.

               Figura 3.15 – Caixa-02 e chave de nível (LSH-01)
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A tubulação de saída da caixa-02, que alimenta o ramal de água da Clínica 

Odontológica Concentrada do Aterrado, é apresentada pela figura 3.16.

Figura 3.16 – Tubulação de saída da caixa-02

3.3.1.2 Levantamento do número de consultas – Clínica e Cadeira 2

Nos gráficos 3.1 e 3.2 notam-se as evoluções das consultas realizadas pela 

Clínica Odontológica Concentrada do Aterrado e a parcela referente à cadeira 2. 

Esta última foi responsável por 10,2%, em média, do total de consultas realizadas 

entre os meses de fevereiro a setembro de 2006. 
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Fonte: SOUZA (2006) 

Gráfico 3.1 – Número de consultas realizadas por mês: total da 

clínica e cadeira 2 (2006)

Fonte: SOUZA (2006)

Gráfico 3.2 – Índice percentual de consultas realizadas por mês 

- cadeira 2 sobre o total da clínica (2006)
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3.3.1.3 Levantamento do consumo de água 

Vê-se no gráfico 3.3 o perfil de consumo da rede de abastecimento geral 

medido pelo SAAE no hidrômetro listado com o seguinte nome: “PMVR-CENTRO 

REF. DA SAÚDE TRAB.”, cujos dados foram obtidos da planilha apresentada no 

anexo 2. A região do gráfico citado, que indica valores com menor variação entre 

pontos sucessivos, é suposta de ser àquela em que o consumo foi registrado por 

média calculada e não por medição tomada dos valores armazenados pelo 

hidrômetro.

Fonte: SAAE - Extrato de consumo do consumidor 52031013201, hidrômetro 2B09210.              

Disponível em: 

<http://www.portalvr.com/servicos/saae/pedservico/inclusaocons.php?codped=3>. 

Acesso em: 30/01/2007.

Gráfico 3.3 – Consumo de água da rede de abastecimento geral (SAAE) entre 

fevereiro de 2004 a dezembro de 2006

Decidiu-se retirar o hidrômetro da rede geral de abastecimento para que o 

mesmo fosse verificado pelo SAAE. No anexo 3 apresenta-se a ordem de serviço 

para verificação do hidrômetro (2C 09210). O relatório elaborado pelo SAAE, 

reprovando o referido hidrômetro, encontra-se no anexo 4. Mediu-se erro de 91,3% 

para a vazão de 1500 l/h, e 15,5% em 150 l/h.
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Na data de 2 de junho de 2006 instalou-se novo hidrômetro (A99S050547) 

na rede geral de abastecimento, cujo relatório de calibração está indicado no anexo 

5.

Ressalta-se que o gráfico 3.3 ilustra o consumo geral, para as três unidades, 

as quais são abastecidas pelo mesmo hidrômetro que está conectado à rede do 

SAAE, também apresentado na figura 3.10, na qual o instrumento contém a 

identificação FIQ-01. 

3.3.1.4 Medição preliminar da vazão da cuspideira

Considerou-se importante conhecer a vazão máxima da cuspideira da 

cadeira de atendimento odontológico 2. Visou-se, com este dado preliminar, se fazer 

a correta especificação do hidrômetro dedicado para levantamento do consumo de 

água utilizado na referida cadeira. Este instrumento, que recebeu a identificação 

FIQ-02, corresponde a outro além do mencionado anteriormente e identificado como 

hidrômetro da rede geral de abastecimento (FIQ-01).

Em 03 de junho de 2006 foi realizada a medição preliminar da vazão da 

cuspideira da cadeira 2, utilizando-se os seguintes recursos e procedimento:

1) Recursos

Ø copo de vidro tipo Becker, 3000 ml, Vidrolabor;

Ø cronômetro Telememo-30, Casio;

Ø mangueira Spiraflex SPT 250, 3/8”, 2 metros de comprimento;

Ø fita adesiva Cremer (fita de aproximadamente 20 mm de largura);

Ø luva cirúrgica Madeitex.
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2) Procedimento

Instalou-se o copo de vidro tipo Becker sobre uma mesa de trabalho nas 

proximidades da cuspideira da cadeira 2. Conectou-se a mangueira entre a 

tubulação de saída da cuspideira e o copo de vidro, usando-se a fita crepe para 

vedar o ponto de interligação entre a mangueira e o tubo de saída de água da 

cuspideira, com intuito de se evitar possíveis vazamentos. Mediu-se, manualmente, 

o tempo em que foram preenchidos 1000 ml de água entre as marcações de 1000 e 

2000 ml do copo de vidro (Becker). Seis medições consecutivas foram feitas. 

Seguem-se na tabela 3.1 os dados coletados que se apresentaram conforme:

Tabela 3.1 – Vazão da cuspideira da cadeira 2 (preliminar)   

Fazendo-se uma leitura da tabela acima, encontra-se:

Ø o termo: “Válvula manual 100% aberta” retrata que a válvula manual de 

ajuste da vazão da água da cuspideira foi mantida em seu curso máximo 

de abertura durante as seis medições;

Ø as medições de número 3 e 6 realizaram-se com a torneira da pia da 

cadeira 2 também aberta.

Estimou-se em sete (7) metros a cota da altura de coluna de água entre a 

caixa de utilidades da cuspideira da cadeira 2 e a caixa de armazenamento de água 

da cobertura do prédio.

Baseando-se na tabela 3.1 considerou-se 150 l/h para a vazão máxima da 

cuspideira da cadeira 2.

Medição Volume (ml) Tempo (s) Vazão da 

cuspideira

Notas

Inicial Final líquido l/min l/h

1 26,81 2,2 134,3

2 26,87 2,2 134,0

3 27,73 2,2 129,8

4 24,51 2,4 146,9

5 24,05 2,5 149,7

6 25,03 2,4 143,8

Válvula manual 100% aberta1000 2000 1000
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Utilizou-se para a cadeira 2 o hidrômetro de número Y06L075051, que foi 

emprestado pelo setor SMM do SAAE e cujo relatório de calibração encontra-se no 

anexo 6. Os dados básicos deste instrumento são:

Ø vazão máxima: 1.500 l/h;

Ø vazão nominal: 750 l/h;

Ø vazão média: 60 l/h;

Ø vazão mínima: 15 l/h

3.3.1.5 Instalação de Hidrômetro dedicado para a cuspideira da cadeira 2

Em 17 de junho de 2006 instalou-se o hidrômetro de número Y06L075051 

(FIQ-02) para o início de medição da vazão da cuspideira da cadeira 2. A figura 3.17 

ilustra a base onde o mesmo foi afixado. Os dados de consumo, anotados do 

referido instrumento, encontram-se no apêndice 1. 

     Figura 3.17 – Hidrômetro da cuspideira – cadeira 2 (FIQ-02)
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Pela figura 3.18 identifica-se a caixa de conexões da cadeira 2, em cujo local 

foram instaladas duas mangueiras de ¾” de diâmetro para serem conectadas ao 

hidrômetro FIQ-02.

Na mesma data da instalação do hidrômetro da cadeira 2 iniciou-se a 

anotação diária dos seguintes dados, disponíveis no apêndice 1:

Ø horário de início e fim do expediente;

Ø totalização ao início e final do expediente dos dados computados pelo 

hidrômetro;

Ø número de atendimentos odontológicos do dia.

            Figura 3.18 – Mangueiras de conexão ao hidrômetro

A figura 3.19 apresenta a formatação da planilha de campo adotada para os 

levantamentos dos dados acima mencionados. A mesma foi aplicada somente para 

a cadeira 2. O número de consultas (atendimentos) do dia registrou-se no campo 

denominado “observações”. O campo “TEMPO (segundos)” foi colocado na mesma 

Mangueiras de ¾ “
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planilha visando-se a medição do tempo em que a válvula solenóide permaneceu 

acionada, por dia, que teve sua anotação iniciada na fase 2, após a conclusão do 

desenvolvimento do circuito temporizador, construído com utilização de tecnologia 

eletrônica baseada em microcontrolador.

       Figura 3.19 – Planilha de anotação diária da cadeira 2 (volume, tempo, 

consultas)

Os dados da cadeira 2 referentes ao hidrômetro (FIQ-02), horário de início e 

final do expediente e número de atendimentos odontológicos por dia estão 

disponibilizados no apêndice 1. 

3.3.2 Fase 2 - Uso de válvula solenóide para controle da água da cuspideira

Na fase 2 iniciou-se o controle de vazão da água da cuspideira com 

aplicação de válvula solenóide.

Projetou-se o acionamento da válvula solenóide para que ocorresse quando 

a luminária do foco fosse acionada. Desta forma, previu-se que a água fluiria pela 

cuspideira toda vez que a luminária do foco fosse ligada, cessando tal fluxo quando 

se desligasse a mesma. Objetivou-se, com esta estratégia de controle, a preparação 

para a fase 3. Apesar de terem sido coletadas informações sobre consumo de água 

Planilha: HIDRÔMETRO  - CONSUMO ÁGUA - CUSPIDEIRA Local:

Objetivo: Medir o consumo de água (diário) da cuspideira

Data: 17/6/2006

Data HORA 

(HH:MM)

Anotado por Hidrômetro            

(m3)

TEMPO 

(segundos)          

Observações
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e tempo de válvula solenóide acionada, é bom ressaltar que a fase 2 serviu apenas 

de transição para a fase final deste projeto.

3.3.2.1 Instalação das válvulas solenóides nas cadeiras 2 e 4

Em 17 de junho de 2006 instalou-se a válvula solenóide de controle da 

vazão da água da cuspideira da cadeira 4. Esta cadeira foi escolhida por dois 

motivos:

1. a data descrita é a mesma em que se instalou o hidrômetro da cadeira 2, 

portanto, decidiu-se efetuar medições do consumo de água nesta 

cadeira, em determinado período, com o sistema em sua configuração 

original;

2. ter uma outra cadeira, além da número 2, com válvula solenóide, para 

avaliação do funcionamento e desempenho do controle de vazão da 

água da cuspideira.

Na data de 8 julho de 2006 instalou-se a válvula solenóide da cadeira 2.

A figura 3.20 ilustra a preparação da instalação das válvulas solenóides das 

cadeiras 2 e 4. Utilizou-se válvula de esfera de ¾” entre o ponto de alimentação de 

água que chega na caixa de conexões e a entrada da válvula solenóide. Desta 

forma permite-se que futuras atividades de manutenção possam ser conduzidas sem 

afetar outras cadeiras de atendimento odontológico quanto ao abastecimento 

hidráulico, pois quatro cadeiras de atendimento odontológico, que formam uma 

roseta, compartilham do mesmo ramal de abastecimento de água que atende às 

cuspideiras.

Também foram utilizados conectores elétricos isolados para interligação à 

válvula solenóide e o isolamento dos mesmos recebeu reforço com aplicação de 

espaguete termoencolhível.
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 Figura 3.20 – Preparação da válvula solenóide, terminal elétrico 

e válvula de esfera

A figura 3.21 apresenta a instalação da caixa de conexões na configuração 

original e após a instalação da válvula solenóide.
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                 Figura 3.21 – Instalação hidráulica das cadeiras 2 e 4

A figura 3.22 ilustra a montagem da parte hidráulica, dos terminais elétricos 

de interligação à válvula solenóide e do condutor elétrico de aterramento – fio de cor 

verde conectado à carcaça metálica da válvula solenóide.

     Figura 3.22 – Aterramento elétrico da válvula solenóide

INSTALAÇÃO ORIGINAL INSTALAÇÃO MODIFICADA
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No desenvolvimento da instalação da válvula solenóide das cadeiras 2 e 4 

foram utilizados componentes do mercado nacional. Indica-se a lista de materiais 

para instalação de uma válvula solenóide, acionada juntamente com a energização 

da luminária do foco, conforme apresentado na tabela 3.2.

  Tabela 3.2 – Lista de peças e materiais da parte hidráulica

Item Quantidade Especificação

1 1 Nipple de 1/2 " rosca NPT

2 1 Válvula tipo esfera de 3/4 " corpo em aço

3 1 Redução de 3/4" (macho)  para 1/2" (fêmea)

4 1 Espigão de 1/2 " para 1/4" em latão

5 0,1 m Mangueira 1/4" para adpatação na válvula solenóide

6 2 Braçadeira 1/2" em aço

7 1 Válvula solenóide 127 V c.a. EMICOL EVA-02 ou similar

8 1,5 m Fita teflon para vedação das conexões roscadas

9 1 m Cabo elétrico 2x 0,5 mm

2 

/ 750 V

10 2 Terminais com isolação para conexão válv. solenóide

Peças e materiais da parte hidráulica

3.3.2.2 Medidor de tempo de válvula solenóide acionada

Conforme se apresenta adiante, na fase 3, sobre o desenvolvimento de 

controlador automático de vazão, em que se utilizou microcontrolador para executar 

as funções de controle da válvula solenóide, também se fez uso do mesmo 

dispositivo, um circuito integrado denominado PIC 16F628A, para a montagem de 

instrumento de medição de tempo de válvula solenóide acionada. A opção de se 

construir o medidor de tempo, inicialmente, foi para se economizar no custo de 

investimento de um equipamento que realizasse a mesma função, pois com o 

conhecimento adquirido sobre projetos com microcontroladores, no curso deste 

trabalho, tornou-se atrativo desenvolver também o referido medidor de tempo.

Visando-se conhecer o consumo de energia elétrica da válvula solenóide, 

que comanda a água da cuspideira, necessitou-se medir, além de outras grandezas 

elétricas, o tempo em que tal válvula estivesse acionada. Desta forma, instalou-se o 

medidor de tempo, que foi desenvolvido para que armazenasse, em sistema de 
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retenção de dados não volátil, o tempo em que a válvula solenóide se manteve 

energizada.

Adiante, por meio da figura 3.23, se mostra o diagrama em blocos do 

medidor de tempo citado.

              Figura 3.23 – Diagrama em bloco do medidor de tempo

Usou-se a freqüência de 60 Hz da rede elétrica como base de tempo para o 

referido instrumento. Dividiu-se a freqüência por 6, obtendo-se nova freqüência de 

10 Hz, a qual foi contada pelo microcontrolador PIC 16F628A, armazenada em 

posições de memória com retenção por bateria e os dados (totalizados) 

apresentados no visor (display).

Filtro e 

transformador 

abaixador 

Fonte de 

alimentação 

5 V c.c.

Bateria para 

retenção dos 

dados

Filtro e 

gerador de 

pulsos 

60 Hz

Visor (display)

Divisor por 6

Contador década

Microcontrolador PIC 

16F628A

Alimentação

127 V c.a., 60 Hz

Medidor de tempo de válvula solenóide acionada

Entrada de sinal de 

válvula solenóide 

acionada               

(127 V c.a., 60 Hz)
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As características técnicas do medidor de tempo são:

Ø tensão de alimentação: 127 V c.a.;

Ø freqüência de alimentação: 60 Hz;

Ø resolução: 100 ms;

Ø contagem máxima: 99999,9 s (aproximadamente 27 h 45 min);

Ø retenção de dados com bateria recarregável;

Ø reset de contagem através de botão tipo mini-chave.

A variação de freqüência tolerável da rede elétrica, segundo dados 

disponibilizados pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS, para regime 

permanente, é de 0,1 Hz para mais ou para menos sobre o valor de 60 Hz. 

Considerou-se que o medidor de tempo possui erro relativo à base de tempo, para a 

mesma condição prevista pela ONS, de 0,17%, que representa o percentual entre 

0,1 Hz comparado a 60 Hz.

Apresentam-se no quadro 3.3 os dados da verificação do erro do medidor de 

tempo, cujo procedimento foi realizado em 7 de agosto de 2006, com utilização dos 

seguintes recursos:

Ø cronômetro Telememo-30, Casio;

Ø módulo medidor de tempo microcontrolado;

Ø chave elétrica com características mínimas de 250 V c.a. / 1 A.

Procedeu-se com a alimentação do módulo medidor de tempo e usou-se a 

chave elétrica para simular o sinal de válvula solenóide acionada. Disparou-se o

cronômetro em sincronismo com a comutação da chave elétrica, manualmente, e 

compararam-se os tempos indicados pelo cronômetro e instrumento de medição de 

tempo. A figura 3.24 ilustra o referido experimento.
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   Quadro 3.3 – Testes de desempenho do medidor de tempo – realizado em 

07/08/2006

    Figura 3.24 – Testes com o módulo medidor de tempo

O instrumento apresentado pela figura 3.24 foi instalado para medir o tempo 

de válvula solenóide acionada, da cadeira 2, em 7 de agosto de 2006. Foram 

efetuadas três intervenções de manutenção corretiva, no referido instrumento, entre 

14 e 29 de agosto de 2006. A ocorrência considerada mais importante refere-se à 

observação de que a chave elétrica geral de alimentação da cadeira 2, quando 

Medidor de tempo

Contagem 

inicial        

(s)

Contagem 

final              

(s)

Tempo 

medido (s)

07:00 12:20 Início de 

contagem

00000,0 19250,9 19250,9 19248,97 0,010

12:20 13:00 Continuação de 

contagem

19250,9 21024,2 1773,3 1773,10 0,011 Reset do medidor 

de tempo e 

cronômetro.

Início de 

contagem

00000,0 00061,3 00061,3 61,44 -0,228 Reset do medidor 

de tempo e 

cronômetro.

Início de 

contagem

00000,0 00060,9 00060,9 61,11 -0,344

13:05 Fim do teste

erro (%) Notas

Contagem 

Cronômetro 

Casio (s)

Hora início 

(HH:MM)

Hora fim 

(HH:MM)

Ação
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acionada, esporadicamente, apresentava contagem de um dígito menos significativo 

do referido módulo. Instalou-se filtro supressor para a alimentação e entrada do 

módulo citado, efetuou-se nova calibração e notou-se que o supressor não causou 

qualquer falha na contagem do tempo. Reinstalou-se o módulo em 22 de agosto de 

2006 e, testes no local, nesta mesma data, com várias movimentações da chave 

elétrica geral da cadeira 2, não proporcionaram contagens de tempo indesejáveis 

conforme anteriormente. Houve também uma ocorrência de fusível e capacitor de 

filtragem danificados. Após a devida correção foi verificado que o módulo funcionava 

satisfatoriamente. Ressalta-se que antes da reinstalação a calibração foi conferida 

conforme metodologia indicada no quadro 3.3 já citado. Os dados referentes às 

medições do tempo de válvula solenóide acionada da cadeira 2, totalizados 

diariamente pelo medidor de tempo, encontram-se também no apêndice 1, 

juntamente com as informações do hidrômetro (FIQ-02), horário de início e final do 

expediente e número de atendimentos odontológicos da cadeira 2. 

A figura 3.25 mostra o medidor de tempo de válvula solenóide acionada 

sobre a mesa de trabalho e posicionado próximo à cadeira 2. Na mesma figura vê-se 

a planilha adotada para o registro diário dos dados desta cadeira, conforme já 

apresentada na figura 3.19.

Figura 3.25 – Medidor de tempo em funcionamento
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3.3.3 Fase 3 – desenvolvimento do controlador automático de vazão (IRW-01)

O sistema de controle automático de vazão, que possui um módulo 

eletrônico, foi denominado “IRW-01” (InfraRed Water), o qual é composto das 

seguintes partes:

Ø um sensor infravermelho, instalado próximo à cuspideira, com a função 

de detectar a presença do paciente no momento em que este utiliza a 

bacia;

Ø uma válvula solenóide para comandar o fluxo de água da cuspideira em 

função do sinal do sensor infravermelho (válvula solenóide que foi 

instalada na fase 2);

Ø um circuito eletrônico, microcontrolado, para alimentar e receber o sinal 

de saída do sensor infravermelho, e controlar a válvula solenóide.

3.3.3.1 Escolha do sensor de presença

Ilustram-se no quadro 3.4 as características básicas do sensor infravermelho 

especificado que se utilizou neste trabalho.

 Quadro 3.4 – Características básicas consideradas na seleção do sensor           

Tecnologia Custo 

(R$)

Distância 

sensora 

(cm)

Dimensões 

(mm) 

(AxLxP)

Tensão de 

alimentação 

(V c.c.)

Corrente 

(mA)

Imunidade à 

luz ambiente

Infravermelho < 150,00 10 a 80 15 x 40 x 14 4,4 a 7,0 < 22

Prevista pelo 

fabricante

Fonte: SHARP (Folha de dados técnicos do sensor GP2D05) 
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Consideraram-se os seguintes aspectos na escolha do sensor infravermelho 

GP2D05:

Ø menor consumo de energia elétrica. O referido sensor opera através de 

pulsos de excitação e não de forma contínua, necessitando de 

reduzida intensidade de corrente elétrica na operação do mesmo;

Ø menor custo de investimento (preço do próprio sensor);

Ø suporte técnico do fornecedor para adequação da aplicação através de 

microcontrolador;

Ø dimensões reduzidas para aplicação junto à cuspideira;

Ø sem restrições para detecção de pessoas. 

Conforme informações da folha de dados (data sheet) do referido sensor, 

disponível em: <http://www.datasheets.org.uk>, com acesso em 30 de junho de 

2006, foram identificadas as seguintes propriedades:

• Características técnicas:

o faixa de medição com ajuste por meio de um potenciômetro 

tipo miniatura embutido no corpo do sensor;

o baixa corrente, típica de 3 µA, quando em estado desligado 

(OFF – State).

o ângulo de detecção (sensing range) estreito.

• Aplicações

o sanitárias (detecção de pessoas);

o jogos eletrônicos (game equipment);

o equipamentos em geral (paper detection).

http://www.datasheets.org.uk
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Visando-se captar apenas os movimentos do paciente e não os de trabalho 

do odontologista, necessitou-se de um sensor com ângulo de detecção estreito.

São apresentadas no quadro 3.5 as características técnicas principais do 

sensor infravermelho GP2D05.

        Quadro 3.5 – Características técnicas do sensor SHARP GP2D05

Valores

Parâmetro Unidade Mínimo Típico Máximo

Faixa de medição cm 10 80

Corrente de dissipação mA 10 22

Corrente de dissipação em estado desligado (off state) µA 3 8

Tensão de alimentação V c.c. 4,4 7

Temperatura de operação

o

C -10 60

Fonte: SHARP (Folha de dados técnicos do sensor GP2D05)

Solicitou-se à empresa Sharp Micro Electronics of The Americas, conforme 

apresentado no apêndice 2, esclarecimentos sobre a possibilidade de riscos à saúde 

humana no caso de alguém fixar os olhos junto ao emissor de raios infravermelhos. 

A empresa Naticom, representante da Sharp no Brasil, encaminhou resposta, 

indicada no apêndice 3, esclarecendo satisfatoriamente sobre aplicação do referido 

sensor para detecção humana. 

Ilustra-se pela figura 3.26 o sensor GP2D05, o cabo elétrico do mesmo com 

o respectivo conector e o diodo 1N4148. Tais componentes foram supridos pela 

empresa Acroname.

                        Fonte: ACRONAME (SHARP GP2D05 IR Ranger)

                                          Figura 3.26 – Sensor GP2D05
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As figuras 3.27 e 3.28 mostram detalhes do estudo para posicionamento do 

sensor GP2D05.

Figura 3.27 – Estudo para posicionamento do sensor                      

(vista superior)

Figura 3.28 – Estudo para posicionamento do sensor 

(vista lateral)
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O sensor infravermelho GP2D05 possui limitação quanto à resistência aos 

respingos e umidade. Tornou-se necessário o desenvolvimento de um invólucro, que 

permitiu protegê-lo, garantindo sua aplicação junto à cuspideira.

O referido invólucro protetor, mostrado na figura 3.29, possui base bi-

articulada e o mesmo foi obtido, gratuitamente, de fabricante de módulo de controle 

automático de iluminação, que pediu para manter-se no anonimato. Trata-se de 

compartimento com base giratória de tamanho e acabamento adequados ao 

experimento. Conseguiu-se tal peça durante visita realizada à 9

a

 Feira Industrial do 

Vale da Eletrônica, na cidade de Santa Rita do Sapucaí, no estado de Minas Gerais, 

em 11 de agosto de 2006.

Figura 3.29 – Invólucro protetor do sensor 

infravermelho

3.3.3.2 Funcionamento do sensor infravermelho GP2D05

Vê-se, pela figura 3.30, o diagrama em bloco do circuito eletrônico do sensor 

infravermelho GP2D05. Seguem-se explicações sobre cada pino, conforme:
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• o pino 2 é onde se aplica a referência de tensão – também chamada 

de zero volt, pólo negativo da fonte de alimentação ou GND (ground);

• ao pino 4 (V
c.c

.) se conecta o sinal de alimentação em corrente 

contínua, designado também de pólo positivo da fonte de 

alimentação;

• no pino 1 (V
in
) é aplicado um sinal pulsante identificado como sinal de 

controle;

• no pino 3, denominado V
out

, é coletado o sinal de saída do sensor. 

Fonte: SHARP (Folha de dados técnicos do sensor GP2D05)

Figura 3.30 – Diagrama em bloco do circuito eletrônico – sensor 

GP2D05

Segundo o diagrama de tempo do sensor GP2D05, ilustrado na figura 3.31, 

tem-se: após a colocação de nível zero no pino correspondente a V
in 

abre-se uma 

janela de tempo, configurável, entre 28 a 56 ms. Ao seu final, o pino 3, relativo ao 

sinal de saída (V
out

), apresentará nível lógico 1 se o sensor não tiver detectado algo. 

Se houve detecção no intervalo apresentado, o pino V
out 

terá nível lógico zero. Um 

Objeto sob 

detecção
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novo ciclo de trabalho é reiniciado pela colocação de nível lógico 1 em V
in
, cuja 

duração é de 1 ms ou mais, não devendo o ciclo total entre os pontos A e C, da 

figura 3.31, exceder a 70 ms. Finda a temporização entre os pontos A e C, é 

novamente aplicado nível zero em V
in
, reiniciando-se o ciclo de operação do sensor.

Fonte: DATASHEET (Sensor GP2D05)

Figura 3.31 – Diagrama de tempo do sensor GP2D05

3.3.3.3 Escolha do microcontrolador

Devido à flexibilidade, custos, potencial para alterações nas estratégias de 

controle e desenvolvimento tecnológico, com uso de modernos componentes 

eletrônicos, utilizou-se um microcontrolador no projeto do módulo economizador de 

água (IRW-01) ao invés de eletrônica discreta.

Com a evolução da eletrônica digital os microcontroladores se tornaram 

acessíveis ao público, haja vista que as indústrias fabricantes de tais circuitos 

começaram a promover preços adequados às pessoas interessadas em se 

desenvolverem nesse campo da ciência. O uso de microcontrolador oferece a 

oportunidade de se alcançar outros ganhos em melhorias futuras – com reduzido 

esforço em alterações no software ou hardware. Nesse projeto, a economia no uso 

A

C

B C

V
in

V
out
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da água é apenas uma parcela do que pode ser obtido com o uso de um 

microcontrolador.

Fundamentado nos seguintes termos:

• versatilidade;

• custo;

• suporte técnico;

• disponibilidade de peças no mercado nacional.

Escolheu-se o microcontrolador PIC 16F628A, fabricado pela empresa Microchip, 

cujo componente eletrônico apresenta as seguintes propriedades conforme descrito 

por PEREIRA (2002, p. 99-100):

• custo considerado baixo;

• programação fácil de ser implementada;

• memória de programa versátil (tipo Flash);

• excelente velocidade de processamento.

Para a MICROCHIP (2006), o microcontrolador PIC 16F628A possui 

recursos e características internas com vistas à redução de peças e componentes 

externos dos projetos eletrônicos, menor custo de desenvolvimento, maior 

confiabilidade do sistema e baixo consumo de energia elétrica. Declara que se trata 

de um microcontrolador de 8 bits de tecnologia CMOS, com 14 bits na palavra do 

código de instruções. O referido microcontrolador conta com 35 instruções distintas e 

contém, segundo ilustrado na figura 3.32, as seguintes características referentes às 

memórias internas:



74

Memória

Tipo Flash RAM EEPROM

Aplicação Programa Dados

Número de posições 2048 224 128

Número de bits por posição 14 8

Fonte: MICROCHIP (2006)

Figura 3.32 – Lista de memória do PIC 16F628A

A tecnologia de memória de programa Flash oferece a vantagem de se 

implementar alterações e ajustes, inerentes à etapa de desenvolvimento de 

software, de maneira rápida e eficiente. O microcontrolador em estudo é considerado 

ideal para aplicações com limitações de espaço, baixo custo, reduzido consumo, alto 

desempenho, facilidade de programação e flexibilidade no uso dos pontos de 

entrada e saída – chamados de pontos de I/O -, definindo o PIC16F628A como um 

componente “muito versátil” (MICROCHIP, 2006, op. cit.).

Em outra sentença o fabricante informa: “dispositivos Flash podem ser 

apagados e reprogramados eletricamente. Isto permite que o mesmo equipamento 

possa ser usado para desenvolvimento de protótipos, projetos piloto e produção.” 

(MICROCHIP, 2006, op. cit.).

Outro ganho sobre a tecnologia Flash é a possibilidade de manipulação dos 

códigos da memória de programa (apagar/escrever) no modo in-circuit ou via um 

programador externo (MICROCHIP, 2006, op. cit.).

A tabela 3.3 ilustra outras importantes características do PIC 16F628A. Dos 

16 pontos de I/O, 15 são configuráveis pelo usuário para a função de entrada (input) 

ou saída (output). Apenas um ponto de I/O é configurado de fábrica para funcionar 

apenas como entrada (RA5).
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Tabela 3.3 – Características principais do PIC 16F628

Item Quantidade

Pinos de entrada ou saída (I/O) / entrada (I) 15 / 01

Temporizador-contador de 8 bits / 16 bits 01 / 01

Temporizador de 8 bits 01

Canal PWM 01

Canal de comunicação serial 01

Comparadores analógicos 02

Fontes de interrupção independentes 10

Instruções 35

Oscilador interno 4 MHz ou 37 kHz

Fonte: PEREIRA (2002, p. 99-100, op. cit.)

A tensão de alimentação é prevista na faixa de 3,0 a 5,5 V c.c., com 20 MHz 

para a freqüência de operação máxima. Estas propriedades mostram que o 

microcontrolador é bastante versátil com respeito aos seus limites operacionais.

A figura 3.33 ilustra as funções de cada pino do microcontrolador.

             Fonte: MICROCHIP (2006)

Figura 3.33 – Identificação dos pinos do PIC 16F628A
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O quadro 3.6 detalha os sinais que podem ser configurados para cada pino 

do microcontrolador.

Quadro 3.6 – Descrição dos pinos do PIC 16F628A

Pino Função

Tipo

E=Entrada

S=Saída

Descrição

1 RA2/AN2/Vref E/S

Porta A bit 2 / Entrada comparador 

analógico / Saída da referência de tensão

2 RA3/AN3/CMP1 E/S

Porta A bit 3 / Entrada comparador 

analógico / Saída comparador 1

3 RA4/TOCK1/CMP2 E/S

Porta A bit 4 / Entrada clock externo do timer 

0 / Saída comparador 2 (open drain)

4 RA5/MCLR/Vpp E

Porta A bit 5 / Reset CPU / Tensão de 

programação

5 Vss Alimentação Terra

6 RB0/INT E/S

Porta B bit 0 / Entrada de interrupção 

externa

7 RB1/RX/DT E/S

Porta B bit 1 / Recepção USART (modo 

assíncrono) / Dados (modo síncrono)

8 RB2/TX/CK E/S

Porta B bit 2 / Transmissão USART (modo 

assíncrono)/ Clock (modo síncrono)

9 RB3/CCP1 E/S Porta B bit 3 / Entrada/saída do módulo CCP

10 RB4/PGM E/S Porta B bit 4 / Entrada de programação LVP

11 RB5 E/S Porta B bit 5

12 RB6/T1OSO/T1CKI/PGC E/S

Porta B bit 6 / Saída oscilador TMR1 / 

Entrada Clock TMR1 / ICSP clock 

programação

13 RB7/T1OSI/PGD E/S

Porta B bit 7 / Entrada oscilador TMR1 / 

ICSP entrada-saída de dados

14 Vdd Alimentação Alimentação (positivo)

15 RA6/OSC2/CLKOUT E/S

Porta A bit 6 / Entrada para cristal oscilador / 

Saída de clock

16 RA7/OSC1/CLKIN E/S

Porta A bit 7 / Entrada para cristal oscilador / 

Entrada de clock externo

17 RA0/AN0 E/S

Porta A bit 0 / Entrada comparador 

analógico

18 RA1/AN1 E/S

Porta A bit 1 / Entrada comparador 

analógico

    Fonte: Adaptado a partir de PEREIRA (2002) e MICROCHIP (2006) 
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Conforme apresentado anteriormente, no quadro 3.6, além dos pinos 5 e 14, 

que são inerentes à alimentação, o pino 4 é o único que possui sinal apenas de 

entrada. Neste pino pode-se configurar o bit 5 da Porta A para sinal de entrada 

digital; ou função MCLR (Master clear reset), em que um sinal em nível zero 

produzirá o reset do microcontrolador; ou, na terceira opção, como entrada para a 

tensão de programação do microcontrolador.

Segue-se na figura 3.34 o diagrama da estrutura interna do PIC 16F628A.

       Fonte: MICROCHIP (2006)

Figura 3.34 – Estrutura interna do PIC 16F628A
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Da estrutura interna do PIC 16F628A destacam-se:

• unidade lógica e aritmética (ALU);

• circuito de controle do relógio interno (clock);

• memórias RAM, FLASH RAM e EEPROM;

• contador de programa e temporizadores;

• pinos de I/O.

3.3.3.4 Desenvolvimento do hardware

Face ao suporte técnico oferecido tanto pela Acroname; fornecedora do 

sensor infravermelho, quanto pela Microchip; fabricante do microcontrolador, o 

desenvolvimento do circuito economizador de água para cuspideira odontológica 

(IRW-01) tornou-se bastante facilitado.

A Acroname não possui escritório no Brasil. Utilizou-se de correio eletrônico 

para aquisição (importação), contato técnico e esclarecimentos sobre o 

funcionamento e limitações do sensor infravermelho.

A Microchip é representada no território brasileiro pela empresa Artimar, que 

está localizada em São Paulo – SP. Apenas uma dúvida técnica foi elucidada com a 

Artimar, a qual atendeu prontamente.

A figura 3.35 apresenta o modelo de circuito de interligação do sensor 

infravermelho GP2D05 ao microcontrolador, gratuitamente cedido pela Acroname, 

que sugere o uso do microcontrolador 16C84, também fabricado pela Microchip. 

Identifica-se um cristal ressonante externo e dois capacitores, projetados para gerar 

os pulsos do relógio (clock) do microcontrolador.
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No projeto do IRW-01 usou-se o relógio interno do PIC16F628A, 

economizando-se as três peças que aparecem na sugestão da Acroname (figura 

3.35). 

Fonte: ACRONAME

Figura 3.35 – Modelo de circuito sugerido pela Acroname

No protótipo desenvolvido, a freqüência de clock interna foi obtida por meio 

da programação do microcontrolador PIC 16F628A através da diretiva 

”INTRC_OSC_NOCLKOUT”. O tempo necessário para que uma instrução de 

programa seja executada, exceto desvios e sub-rotinas, é igual à freqüência do clock 

Cristal ressonante e 

capacitores não 

foram necessários 

no projeto do IRW-01 

(economia).
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(4 MHz) dividida por 4, o que resulta em 1 MHz, cujo período equivale a 1 µs, com 

base nas citações de PEREIRA (2002, op. cit.) e MICROCHIP (2006, op. cit.).

No desenvolvimento da placa eletrônica do circuito economizador de água 

IRW-01, conforme diagrama eletrônico apresentado na figura 3.36, considerou-se:

a) alimentação em 127 V c.a., pois este sinal encontra-se disponível na 

caixa de ligações da cadeira de atendimento odontológico;

b) uso de fusível na entrada de alimentação do IRW-01 para proteção em 

caso de curto-circuito (F1);

c) transformador abaixador de 127 V c.a. para 4,5 + 4,5 V c.a. (T1);

d) ponte retificadora de diodos em onda completa (D1);

e) circuito regulador de tensão LM7805 (U1);

f) transistor para interface entre o sinal de comando do microcontrolador 

(U2) e a bobina do relé (K1);

g) diodo para supressão das tensões indesejadas que ocorrem no 

chaveamento de indutores (D2);

h) chave elétrica de comutação para modo reserva caso o sensor 

infravermelho, ou o módulo eletrônico, apresente defeito (S1).

Ressalta-se que a chave S1, identificada na figura 3.36, possui duas 

posições de trabalho. Na primeira ela permite que a válvula solenóide seja 

controlada, automaticamente, pelo sensor infravermelho e microcontrolador. Em sua 

segunda posição a válvula solenóide será comandada pelo mesmo sinal de controle 

da luminária do foco, o que significa operar o sistema conforme visto na fase 2 deste 

projeto. O objetivo desta alternativa foi proporcionar um modo de operação reserva 

caso o sensor ou o microcontrolador apresentem defeitos.
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Figura 3.36 – Circuito eletrônico do economizador de água IRW-01 

Em se tratando de componente eletrônico foi escolhida a ponte retificadora 

de diodos em onda completa, modelo W10M, que possui corrente máxima de 1,5 A e 

suporta tensão reversa de 1000 V, de acordo com as informações técnicas 

disponibilizadas pela GLOBALSOURCES em sua página da Internet.
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A figura 3.37 ilustra uma ponte retificadora de diodos de características 

construtivas (dimensionais) similares à utilizada.

                          Fonte: GLOBALSOURCES

     Figura 3.37 – Ponte retificadora de diodos

Segundo a FAIRCHILD SEMICONDUCTOR (2006), fabricante de 

componentes eletrônicos, o regulador de tensão LM7805 é um dispositivo versátil 

que pode fornecer até 1 A de corrente. Seu modelo com a identificação dos pinos 

está ilustrado na figura 3.38. O mesmo já possui integrado em seu encapsulamento 

um circuito limitador de corrente e fornece tensão regulada em seu terminal de saída 

no valor de 5 V c.c., com tolerância de 0,25 V c.c. para mais ou para menos, 

considerando-se os seguintes parâmetros: 

♦ corrente de saída entre 5 mA e 1 A;

♦ potência de saída menor ou igual a 15 W;

♦ tensão de entrada entre 7 a 20 V c.c.

O Sinal de saída do regulador de tensão LM7805 (U1) alimenta dois pontos 

importantes: o microcontrolador e o sensor infravermelho. O capacitor de 470 µF, na 

entrada do LM7805, é responsável pela manutenção da tensão contínua (V c.c.) de 

alimentação do referido regulador. O outro capacitor, ligado ao pino de saída do 
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LM7805, de valor 100 nF, proporciona maior estabilidade e resposta aos transientes, 

conforme citado pela FAIRCHILD SEMICONDUCTOR (2006, op. cit.).

C
I
 : Capacitor de entrada; C

o
 : Capacitor de saída

Fonte: FAIRCHILD SEMICONDUCTOR (2006)

Figura 3.38 – Regulador de tensão – linha LMXX

O estágio de interface entre o microcontrolador e a bobina do relé, cuja 

função é de se evitar sobrecarga na saída do microcontrolador, foi implementado  

pelo transistor BC337 (Q1). O transistor ativará o relé sempre que o microcontrolador 

fornecer um sinal elétrico (nível 1) no pino de saída da porta A (sinal RA0).

Seguem-se informações do transistor BC337, coletadas da FAIRCHILD 

SEMICONDUCTOR (2002), com base em temperatura ambiente de 25 

o

C:

Ø transistor tipo NPN;

Ø utilizado para amplificação e chaveamento de sinais;

Ø adequado em circuitos de áudio e estágios de baixa potência;

Ø tensão limite entre coletor e emissor de 50 V c.c. para saturação (V
CES

); e 

de 45 V c.c. para o corte (V
CEO

);

Ø corrente máxima de coletor em 800 mA (I
C
);

Ø dissipação máxima do coletor igual a 625 mW (P
C
).
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O circuito de interface, conforme diagrama apresentado na figura 3.39, é 

formado pelos seguintes componentes: divisor de tensão R1-R2, transistor Q1, relé 

K1 e o diodo D1. 

Um sinal de comando (aproximadamente 5 V c.c.), proveniente do 

microcontrolador, ao ser aplicado em R1 (V
on

), proporcionará ao transistor entrar em 

condução e acionar a bobina do relé, que ativará a válvula solenóide, 

consequentemente liberando a água para a cuspideira.

O resistor R1 tem a função de limitar a corrente de base de Q1. Quanto ao 

resistor R2, sua função é evitar que ruídos na base do transistor ativem o relé. 

 Figura 3.39 – Interface microcontrolador - relé 

O relé K1, mostrado na figura 3.40, tem as seguintes características técnicas 

conforme dados que constam em seu invólucro:

• Modelo: SRD-12VDC-SL-C GOLDEN CABO;

• 10 A – 125 V c.a.

V
on

GND

+ V
c.c.
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De acordo com dados obtidos no site da ARTRONIC, outras propriedades 

são indicadas sobre a bobina do relé K1, sendo a corrente e a potência com os 

valores de 30 mA e 0,36 watt, respectivamente.

Fonte: ARTRONIC

Figura 3.40 – Relé K1

O diodo, em paralelo com a bobina do relé, segundo BRAGA, em texto 

disponibilizado pelo fabricante de componentes eletrônicos Metaltex, através de seu 

portal na Internet, opera da seguinte forma:

No momento em que um relé é desenergizado, as linhas de força do campo 

magnético da bobina, que se encontram em seu estado de expansão 

máxima, começam a se contrair. Nesta contração, as espiras da bobina do 

próprio relé são cortadas, havendo então a indução de uma tensão. Esta 

tensão tem polaridade oposta àquela que criou o campo e pode atingir 

valores muito altos. O valor desta tensão depende da velocidade de 

contração do campo (di/dt) e da indutância da bobina (L). Se o componente 

que faz o acionamento do relé não estiver dimensionado para suportar esta 

tensão, se não houver uma proteção adequada, sua queima será inevitável. 

[...] diversas são as técnicas para eliminar este problema, sendo a mais 

conhecida a que faz uso de um diodo [...]. O diodo está polarizado 

inversamente em relação a tensão que dispara o relé. Assim, quando ocorre 

a indução de uma alta tensão nos extremos da bobina no momento da 

interrupção da corrente, o diodo polarizado no sentido direto passa a ter 

uma baixa resistência absorvendo assim a energia que, de outra forma, 

poderia afetar o componente de disparo.

O componente que deve ser protegido, pela proposta do autor do parágrafo 

anterior, é o transistor Q1.
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Considerando-se as informações técnicas do transistor BC337 (Q1) e do 

Relé (K1), conclui-se que o dimensionamento dos componentes apresenta projeto 

em que o transistor suporta corrente máxima de 800 mA em seu coletor, para uma 

carga (K1) que exige 30 mA. Nota-se então uma folga desejável que está 

correlacionada com a durabilidade do dispositivo Q1.

Além da lista de peças apresentada na tabela 3.4, utilizadas na fabricação 

do módulo IRW-01, indicam-se outras duas peças, já mencionadas, que não estão 

incluídas na lista a seguir:

• sensor infravermelho GP2D05, fabricado pela Sharp e adquirido da 

empresa Acroname-EUA, através de importação;

• invólucro protetor do sensor infravermelho, com base bi-articulável, 

para proteger o sensor infravermelho de umidade ou respingos.

Durante o desenvolvimento deste projeto identificou-se que o sensor 

infravermelho GP2D05 adequava-se perfeitamente às características necessárias. 

Efetuou-se a importação de duas peças, junto ao representante Acroname, porém, 

em contatos realizados, após o recebimento dos sensores e início da montagem do 

IRW-01, soube-se, por intermédio do fabricante, que o referido sensor encontrava-se 

em obsolescência e havia sido substituído pelo modelo GP2D15. 

Optou-se por continuar o projeto com o sensor GP2D05 face ao investimento 

realizado na aquisição dos sensores e, principalmente, por tratar-se de um protótipo. 

Também se comenta sobre o fato de que o GP2D05 possui ajuste da distância 

sensora, item considerado bastante importante na aplicação estudada, enquanto 

que o dispositivo substituto, indicado pelo fabricante, não possui o mesmo 

mecanismo de ajuste, pois sua distância sensora é fixa.

Pretendendo-se desenvolver a mesma aplicação, com uso do sensor 

GP2D15, sugere-se novo estudo das características técnicas e, principalmente, das 

limitações que um sensor que não possua ajuste da distância sensora possa 

proporcionar, podendo vir a apresentar um desempenho aquém do desejado.
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Tabela 3.4 – Lista de materiais e componentes eletrônicos utilizados na 

confecção do módulo IRW-01

Item Identificação Quantidade Descrição

1 J1 1 Terminal elétrico 1,5 mm

2

 (3 pinos)

2 J2 1 Terminal elétrico 1,5 mm

2

 (3 pinos)

3 J3 1 Conector padrão DB9 (fêmea)

4 S1 1 Chave modelo 17101 - Margirus - 127 V c.a. / 3 A

5 S2 1 Chave liga-desliga 127 V c.a./ 10 A

6 F1 1 Fusível de vido 250 V c.a. / 500 mA 

7 T1 1 Transformador 127-220 V a.c. / 4,5 + 4,5 V c.a. / 0,3 A

8 D1 1 Ponte retificadora de diodos W10M 1,5 A / 1000 V

9 C1 1 Capacitor eletrolítico 470 µF / 63 V

10 U1 1 Regulador de tensão LM78L05

11 C2 1 Capacitor eletrolítico 100 nF / 250 V

12 U2 1 Microcontrolador Microchip PIC 16F628A/04 com soquete (18 pinos)

13 R1 1 Resistor 1k ohm / 1/8 W

14 R2 1 Resistor 4,7k ohms / 1/8 W

15 Q1 1 Transistor BC337

16 D2 1 Diodo 1N4007

17 K1 1 Relé SRD-12VDC-SL-C 10A / 250 V c.a.

18 D3 1 Diodo 1N4148

1 Caixa plástica de dimensões 50 mm x 70 mm x 100 mm

2 Prensa cabo 

1 Porta fusível

6 m Fio elétrico tipo flexível, 1,0 mm

2

, 750 V (alimentação e válv. solenóide)

2 m Fio flexível 1,5 mm2, isolação 750 V, para aterramento (verde)

2 m Fio flexível 1,0 mm

2

, isolação 750 V, para comando "foco"

5 m Cabinho 4x26 AWG com malha (shield ) para o sensor

1 Conector padrão DB9 (macho) para o cabo do sensor infravermelho

1 Placa para circuito impresso 70 mm x 100 mm

Solda, parafusos, terminais, tubo termo-retrátil, percloreto de ferro em pó.

Miscelâneos

Componentes eletrônicos

3.3.3.5 Desenvolvimento do software

O software de controle do microcontrolador PIC 16F628A foi desenvolvido 

com base no diagrama em blocos mostrado na figura 3.41.

O programa fonte, com as instruções e parâmetros necessários para o 

funcionamento do microcontrolador é apresentado pela figura 3.42.
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  Figura 3.41 - Diagrama em blocos do software de controle do 

microcontrolador PIC16F628A

Desligar válvula solenóide 

Não

Iniciar

Definir ambiente

Configurar PORTA e PORTB

Atrasar 5 ms

Tempo 

atingido?
Aguardar atraso 5 ms

Colocar nível 0 em RA1 (Vin)

Atrasar 56 ms

Tempo 

atingido?
Aguardar atraso 56 ms

Ligar/manter ligada a válvula solenóide 

(abrir água)

Algo foi 

detectado?

Colocar nível 1 em RA1 (Vin)               

(Resetar sensor)

Não

Não Válvula 

solen. está 

ligada?

Não
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           Figura 3.42 – Software do microcontrolador PIC 16F628A (Fonte)

Nas palavras de PEREIRA (2002, op. cit.) “há diversos softwares que podem 

ser utilizados para o desenvolvimento de programas para microcontroladores PIC. 

[...] O MPLAB é um ambiente integrado de programação (IDE) contendo módulos de 

edição, montagem e simulação de programas para MCUs PIC”. Ele reitera que o 

MPLAB utiliza a linguagem de programação assembly e vale-se de um assembler

(montador) chamado MPASM. O autor citado indica que outras linguagens de 

programação podem ser utilizadas dentro do MPLAB, tais como: C, Pascal, etc. 



90

Porém, tais linguagens não fazem parte do pacote que a Microchip disponibiliza 

gratuitamente, sendo comercializadas aos interessados.

Utilizando-se o software MPLAB-IDE (Versão 7.31.00.00) foi elaborado o 

programa de controle do IRW-01 e a sua compilação. Após, através de outro 

software, denominado IC-Prog (VERSÃO 1.05d), efetuou-se a programação do PIC 

16F628A por intermédio de um programador externo. Estas fases seguem-se 

resumidas na figura 3.43.

  Figura 3.43 – Etapas da programação do PIC 16F628A

A figura 3.44 apresenta as ferramentas utilizadas para o desenvolvimento e 

programação do PIC 16F628A, com a indicação dos respectivos endereços de 

acesso na Internet de onde se obtiveram, gratuitamente, as mesmas.

Software/Hardware Endereço na Internet Notas

MPLAB-IDE www.microchip.com

Software para edição, compilação e 

montagem do programa fonte para o 

microcontrolador.

IC-Prog

http://www.ic-

prog.com/icprog105D.zip

Software que transfere o programa fonte 

para o microcontrolador em linguagem 

binária.

Programador

http://www.edutecbauru.com.br/cur

sopic/aula11.htm

Módulo programador que recebe dados 

via IC-Prog e programa a memória do 

PIC 16F628A.

Figura 3.44 – Locais de acesso às ferramentas de programação

Edição, compilação e montagem do programa de 

controle do IRW-01 via MPLAB-IDE.

Programação do PIC 16F628A através do programa 

IC-Prog e do programador (hardware).

Microcontrolador programado e pronto para ser 

utilizado na placa eletrônica do IRW-01.

http://www.microchip.com
http://www.ic-
http://www.edutecbauru.com.br/cur
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Mostra-se, pela figura 3.45, parte da tela do MPLAB em que é apresentada a 

informação de que o programa foi montado com sucesso. A mensagem “BUILD 

SUCCEEDED” reflete que o programa foi compilado e pode ser utilizado para 

programar o microcontrolador por intermédio do software IC-Prog.

Figura 3.45 – MPLAB-IDE 

Na figura 3.46, que apresenta a interface gráfica do software IC-Prog, 

percebe-se a seqüência de códigos de programa diferenciados a partir do endereço 

0050 (hexadecimal). Este é o mesmo endereço em que se mencionou o início do 

programa conforme figura 3.42, na qual se lê: 

“inicio............org..........H ‘50’ ..........; monta programa a partir do endereço hexa 50”
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Figura 3.46 – Software de programação IC-PROG

O software IC-Prog, segundo PEREIRA (2002, op. cit.), é uma ferramenta 

gratuita que visa auxiliar na programação física dos microcontroladores PIC e possui 

três janelas principais:

• endereços – Código do Programa: nesta janela tem-se o conteúdo da 

memória de programa do PIC em base hexadecimal. Na figura 3.46 

os valores “3FFF” representam posições de memória que não foram 

programadas;

• endereços – dados da EEPROM: esta janela apresenta o conteúdo 

da memória EEPROM do PIC;

• configuração: através desta janela a palavra de configuração interna 

do PIC pode ser alterada.

A figura 3.47 apresenta o módulo programador do microcontrolador proposto 

pela EDUTEC (2004).
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                       Fonte: EDUTEC (2004)

Figura 3.47 – Módulo programador

Segue-se ilustrado pela figura 3.48 o módulo programador do 

microcontrolador, que foi construído e utilizado no desenvolvimento do IRW-01.

Figura 3.48 – Módulo programador construído e utilizado 

neste projeto (vista geral)

Identifica-se através da figura 3.49 o módulo programador e, em primeiro 

plano, pode-se ver o microcontrolador inserido no soquete.
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            Figura 3.49 – Módulo programador 

com o PIC 16F628A

A figura 3.50 detalha o projeto eletrônico do programador que atende tanto 

ao PIC 16F84 quanto ao 16F628A, ambos fabricados pela Microchip.

Fonte: EDUTEC (2002)

Figura 3.50 – Diagrama eletrônico do programador utilizado neste projeto
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Os sinais de 13 e 5 V c.c., que alimentam a placa eletrônica do programador, 

obtiveram-se por intermédio de um transformador abaixador e posterior retificação 

com diodo em onda completa. Regulou-se a tensão em 12 V c.c. através do circuito 

LM7812, o qual recebeu um diodo em seu pino GND para que a tensão de saída 

alcançasse 12,7 V c.c., e, este mesmo sinal foi utilizado para alimentar um outro 

regulador de tensão, o circuito integrado LM7805, que fornece os 5 V c.c. de que a 

placa eletrônica também necessita.

Foi montado o programador identificado por JDM, inicialmente, conforme

sugerido por PEREIRA (2002, op. cit.). Após várias tentativas, todas sem sucesso na 

programação do PIC, foi construído o programador proposto pela EDUTEC (2002, 

op. cit.), que funcionou satisfatoriamente desde o primeiro teste de programação do 

microcontrolador. Há que se dizer sobre as dificuldades desta fase e, muito 

provavelmente, devido às incompatibilidades entre o sistema operacional utilizado no 

microcomputador (Windows XP versão 5.1 Service Pack 2) e o software

programador IC-Prog. Esta dificuldade não foi pesquisada em mais detalhes porque 

o objetivo foi atingido com o uso do programador sugerido pela EDUTEC (2002, op. 

cit.), ilustrado nas figuras 3.48 e 3.49 já apresentadas.

3.3.3.6 Montagem do protótipo

De posse do projeto do controlador IRW-01 foram adquiridos os 

componentes eletrônicos e materiais. Utilizando-se caneta apropriada fez-se o 

desenho das trilhas da placa e aplicou-se a mesma em solução de percloreto de 

ferro para a obtenção da placa de circuito impresso, necessária à montagem dos

componentes. As aquisições de todos os itens para a construção do sistema 

economizador de água (módulo IRW-01) se fizeram em lojas do mercado nacional, 

exceto o sensor infravermelho.

Passou-se para a etapa de montagem dos componentes eletrônicos através 

da soldagem dos mesmos às trilhas de cobre da referida placa de circuito impresso. 
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Montou-se o microcontrolador em soquete considerando-se os seguintes 

objetivos:

• proteção do microcontrolador contra o aquecimento durante a fase de 

soldagem;

• facilidade na extração e recolocação do microcontrolador na placa 

eletrônica do IRW-01 em função de futuras modificações e melhorias 

no software de controle.

As figuras 3.51 e 3.52 mostram o módulo economizador de água IRW-01 em 

sua caixa plástica. Observam-se, na parte interna, os componentes eletrônicos e o 

microcontrolador (figura 3.51). Notam-se também as chaves de alimentação e a 

reserva (comando paralelo com a luminária do foco), o fusível, o cabo de 

alimentação e o condutor de aterramento (figura 3.52).

  Figura 3.51 – Módulo eletrônico IRW-01

Transformador de

127 V c.a. para

4,5 + 4,5 V c.a.

Microcontrolador 

PIC 16F628A

Relé de bobina 12 V c.c. 

para acionamento da 

válvula solenóide

Conector 

padrão DB9 

para 

conexão ao 

sensor 

GP2D05
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       Figura 3.52 – Módulo IRW-01 (Lado chaves/fusível)

3.3.3.7 Instalação e testes do IRW-01

O módulo IRW-01 foi instalado, para controlar automaticamente a vazão de 

água da cuspideira da cadeira 2, em 11 de setembro de 2006. Visualiza-se, por 

intermédio da figura 3.53, o módulo IRW-01 instalado na caixa de conexões da 

cadeira 2.

Figura 3.53 – IRW-01 instalado (cadeira 2)

Chave seletora que permite comandar a válvula solenóide pelo 

sensor infravermelho ou pelo comando da luminária ‘foco’.
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É apresentado pela figura 3.54: a cadeira 2, a cuspideira, o sensor 

infravermelho em seu invólucro protetor, a caixa de conexões com o IRW-01 e a 

válvula solenóide, esta última posicionada na borda inferior direita da figura indicada. 

Nomeou-se esta figura como vista geral do projeto realizado.

 Figura 3.54 – Cadeira 2, sensor infravermelho, IRW-01 e válvula solenóide –

vista geral

Apresenta-se no apêndice 4 o relatório de medição da potência do IRW-01.

No apêndice 5 tem-se o manual técnico do IRW-01.
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4 RESULTADOS

4.1 REDUÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA DA CUSPIDEIRA DA CADEIRA 2

O gráfico 4.1 apresenta, para as fases 1 a 3, a evolução do ganho obtido na 

redução do consumo de água para a cuspideira da cadeira 2. Com base na medição 

do consumo de água e do tempo de utilização acumulado, cujos dados encontram-

se no apêndice 1, traçou-se a curva de correlação abaixo apresentada e, com 

aplicação de regressão linear, obtiveram-se os seguintes valores para a vazão 

média da cuspideira:

Ø 62 l/h (fase 1);

Ø 26 l/h (fase 2);

Ø 1,2 l/h (fase 3).

Fonte: Planilha de medição de consumo de água da cuspideira e tempo de utilização da cadeira 2 

(apêndice 1).

Gráfico 4.1 – Vazão média de água (m
3

/h) da cuspideira da cadeira 2 

(período: 19/06 a 13/11/2006)

y
1
 = 0,062x - 0,1735 (62 l/h)

y
3
 = 0,0012x + 13,562 (1,2 l/h)

y
2
 = 0,0261x + 4,2206 (26 l/h)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0

1
0

0

2
0

0

3
0

0

4
0

0

5
0

0

6
0

0

Tempo de utilização acumulado (h)

V
o

l
u

m
e

 
d

e
 
á

g
u

a
 
g

a
s

t
o

 
n

a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c
a

d
e

i
r
a

 
2

 
(
m

3
)

19/06 a 07/07/2006 10/07 a 11/09/2006

13/09/2006 a 13/11/2006 Linear (19/06 a 07/07/2006)

Linear (13/09/2006 a 13/11/2006) Linear (10/07 a 11/09/2006)

Fase 1 Fase 2 Fase 3



100

Comparando-se as fases, observa-se uma redução de 98% no consumo de 

água, ou seja, de 62 para 1,2 l/h.

A fase 1 refere-se ao uso da cuspideira da cadeira 2 na forma original, com a 

água fluindo continuamente.

Na fase 2, iniciada em 08 de julho de 2006, é utilizada a válvula solenóide 

para o controle da vazão de água. É válido destacar que a mesma foi projetada para 

que sua ativação ocorresse em paralelo com a energização da luminária do foco.

Em 11 de setembro de 2006 foi instalado o circuito de controle de vazão 

automático da cuspideira da cadeira 2 (IRW-01). A fase 3 é marcada com início no 

dia 13 de setembro de 2006. Nesta etapa, a válvula solenóide começou a ser 

controlada, automaticamente, pelo sensor infravermelho e microcontrolador.

O gráfico 4.2, elaborado a partir do apêndice 1, indica o número de consultas 

realizadas na cadeira 2 e o tempo de válvula solenóide acionada.

Fonte: Planilha de medição de consumo de água da cuspideira, tempo de utilização e tempo de 

válvula solenóide acionada da cadeira 2 (apêndice 1). 

Gráfico 4.2 – Número de consultas e tempo de válvula solenóide acionada -

cadeira 2 (período: 19/06 a 13/11/2006)
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Observa-se que a redução do tempo de válvula solenóide acionada, 

comparando-se a fase 2 com a 3, foi devido à instalação do circuito IRW-01, e não 

pela diminuição do número de consultas realizadas. Este tempo retrata a base para 

a estimativa do cálculo do consumo de energia elétrica necessária para manter a 

válvula ativada nas fases 2 e 3.

Apresentam-se na tabela 4.1, cuja fonte de dados encontra-se no apêndice 

1, os valores comparativos entre o tempo médio de válvula solenóide acionada por 

dia e por consulta. Os valores considerados para a montagem da tabela 4.1 são os 

mesmos apresentados nos gráficos 4.1 e 4.2, exceto que para a referida tabela 

somente foram considerados os registros em que houve anotação tanto para o 

tempo de válvula solenóide acionada quanto para o número de consultas. Um dos 

registros foi descartado para a Tabela 4.1, pois apresentou valor de tempo de 

válvula solenóide acionada influenciado pelo agarramento do interruptor de 

acionamento da luminária do foco. Tal valor está, contudo, indicado no apêndice 1 e 

corresponde ao valor de 14.520,2 s.

Tabela 4.1 – Comparativo de tempo médio de válvula solenóide acionada, 

por dia e por consulta, entre as fases 2 e 3 (cadeira 2)

Consultas/dia

Tempo médio de 

válvula solenóide 

acionada por dia                                   

(s/dia)

Tempo médio de 

válvula solenóide 

acionada por consulta 

(s/consulta)

Fase 2 (N=11) 8,9 7752,5 870,2

Fase 3 (N=22) 7,2 224,4 31,3

   Fonte: Planilha de medição de consumo de água da cuspideira, tempo de utilização e tempo de 

válvula solenóide acionada da cadeira 2 (apêndice 1). 

O tempo médio em que a válvula solenóide encontra-se acionada, por 

consulta, é menor 96,4% comparando-se a fase 3 com a fase 2. 



102

São indicados, na tabela 4.2, os valores de potência do módulo 

economizador de água IRW-01 nas condições em que o sensor infravermelho 

encontra-se em estado de repouso (não atuado) ou atuado. Tais dados consideram

a potência global requerida pelos seguintes dispositivos: módulo eletrônico IRW-01, 

que integra o sensor infravermelho, e a válvula solenóide.

O módulo IRW-01 foi projetado para permanecer alimentado, continuamente, 

durante o expediente de atendimento odontológico. Foi medido 1,32 W de potência 

para a condição em que tanto o sensor infravermelho quanto a válvula solenóide 

encontram-se em repouso (inativos). Registrou-se um acréscimo de potência para 

15,17 W quando se tem o acionamento do sensor infravermelho e a conseqüente 

ativação da válvula solenóide. Por exclusão estima-se, aproximadamente, 13,85 W 

para a potência da válvula solenóide - desprezando-se incrementos na potência do 

sensor infravermelho e demais componentes eletrônicos do IRW-01 além dos 1,32 

W considerados, quando os mesmos encontram-se ativados. O fabricante Emicol 

apresentou, para a potência mínima de sua válvula solenóide modelo EVA-02, a 

estimativa de 16 W (TOLEDO, 2006). Adotou-se o valor de 13,85 W para os cálculos 

do consumo de energia elétrica, ao invés dos 16 W conforme indicado pelo citado 

fabricante Emicol.

   Tabela 4.2 – Cálculo da potência do módulo economizador IRW-01

Módulo   

IRW-01

Sensor 

infravermelho

Válvula 

solenóide

Tensão 

Alimentação  

(V c.a.)

Corrente 

total     

(mA)

Potência 

(W)

Não           

atuado

Não 

acionada

10,28 1,32

Alimentado

Atuado Acionada

128

118,5 15,17

Fonte: Relatório de levantamento da potência do módulo economizador de água - IRW-01,              

de 25/11/2006 (apêndice 4).
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As tabelas que se seguem, 4.3 e 4.4, indicam a contabilização dos 

consumos de energia elétrica, água e global. Considerou-se, para fins de estimativas 

dos cálculos de ambas as tabelas a quantidade média de oito (8) consultas por dia 

de trabalho, um dia com oito (8) horas de atividades em relação ao atendimento 

odontológico e vinte e dois (22) dias úteis para um mês. Sobre essas premissas 

foram feitas as previsões de gastos conforme se seguem:

Tabela 4.3 – Cálculo da energia elétrica total, para um dia de atendimento, da 

cadeira 2

Fase

Tempo 

médio de 

válvula 

solenóide 

acionada 

por 

consulta 

(s/consulta)

Tempo 

médio de 

válvula 

solenóide 

acionada 

por dia          

(h)

Potência 

calculada  

para a 

válvula 

solenóide 

(W)

Potência  

do IRW-01         

em repouso 

(W)

Potência          

do IRW-01 

ativado         

(W)

Energia 

elétrica total 

para um dia 

de 

atendimento 

(Wh/dia)

1 Não aplicável

2 870,2 1,93 Não Aplicável 26,78

3 31,3 0,07

13,85

1,32 15,17 11,52

Fonte: Planilha de medição de consumo de água da cuspideira, tempo de utilização e tempo de 

válvula solenóide acionada da cadeira de atendimento odontológico 2 (apêndice 1) e 

Relatório de levantamento da potência do módulo economizador de água - IRW-01, de 

25/11/2006 (apêndice 4).

Nos termos da tabela 4.3 o consumo estimado de energia elétrica, para um 

dia de atendimento da cadeira 2, foi obtido da seguinte forma:

Ø Na fase 1 não há consumo de energia elétrica para controle da vazão de 

água da cuspideira;

Ø Para a fase 2 os cálculos foram realizados multiplicando-se a estimativa 

de 8 consultas por dia pelo tempo de válvula solenóide acionada por 

consulta, obtendo-se o tempo médio de válvula solenóide acionada por 
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dia. A este valor (convertido para horas) foi multiplicado a potência 

calculada para a válvula solenóide. Chegou-se então à energia elétrica 

total estimada para um dia de atendimento na cadeira 2.

Ø Em relação à fase 3 calculou-se o tempo médio de válvula solenóide 

acionada, por dia, baseando-se nos mesmos critérios definidos no item 

anterior (fase 2), obtendo-se o valor de 0,07 h. A energia elétrica total foi 

obtida multiplicando-se o valor de 15,17 W por 0,07 h mais a parcela 

correspondente à energia elétrica para manter o módulo IRW-01 em 

repouso. Esta última parte refere-se à multiplicação dos seguintes dados: 

potência do IRW-01 em repouso (1,32 W) multiplicado pelo tempo de 8 

horas menos 0,07 hora. Esta dedução deve-se ao fato de que a potência 

do IRW-01 já foi computada no período relativo de 0,07 hora. Informa-se 

que os 15,17 W, associados à potência do IRW-01 ativado, contemplam 

o sensor infravermelho, os componentes eletrônicos e a válvula 

solenóide. Segue-se a equação da estimativa da energia elétrica total 

para um dia de atendimento na cadeira 2, na fase 3, conforme:

• 15,17 W * (0,07) h + 1,32 W * (8 – 0,07) h = 11,52 Wh/dia

Tabela 4.4 – Estimativa dos consumos de água, energia elétrica e global, base 

mensal, para a cadeira 2

AGUA ENERGIA ELÉTRICA GLOBAL

Fase

Consumo 

médio        

(l/dia)

Consumo 

médio 

(l/mês)

Tarifa 

(R$/m3)

Custo  

médio 

estimado 

(R$/mês)

Consumo 

médio 

(Wh/dia)

Tarifa  

(R$/kWh)

Custo                 

médio         

estimado 

(R$/mês)

Custo total 

(R$/mês)

1 496 10.912 47,79 0 0,000 47,79

2 208 4.576 20,04 26,78 0,189 20,23

3 9,6 211 0,93 11,52 0,081 1,01

4,38 0,3205

Fonte: Planilha de medição de consumo de água da cuspideira, tempo de utilização e tempo de 

válvula solenóide acionada da cadeira 2 (apêndice 1); Relatório de levantamento da potência 

do módulo economizador de água - IRW-01, de 25/11/2006 (apêndice 4); Tarifa do SAAE 

(SILVA, 2006) e LIGHT (2006).
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Adotaram-se como valores para as tarifas de água e energia elétrica, 

mostrados na tabela 4.4, os dados disponibilizados pelo SAAE – este adaptado a 

partir de SILVA (2006) e pela LIGHT (2006), respectivamente, considerando-se:

a) o valor calculado para a tarifa de água foi obtido pelo acréscimo de 50% 

sobre àquela informada por SILVA (2006), correspondendo este novo 

valor ao serviço de água e esgoto, para uso Residencial e Público, em 

faixa de consumo acima de 45 m

3

/mês. Para essa estimativa não foi 

efetuado o escalonamento de custo em função do consumo; assumindo-

se a tarifa, para cada fase da tabela 4.4, com valor correspondente ao da 

faixa de consumo de 45 m

3

/mês ou maior. Esta premissa foi adotada face 

ao dispêndio de água da Clínica Odontológica, no ano de 2006, ter sido 

superior a 100 m

3

/mês, conforme apresentado anteriormente no gráfico 

3.3. Desta forma, qualquer racionalização no uso da água para a referida 

clínica, enquanto o consumo mensal estiver acima de 45 m

3

, 

proporcionará economia no consumo de água com base na tarifa 

adotada neste estudo. Considerou-se que os impostos estão inclusos na 

tarifa utilizada através da comparação entre os dados disponibilizados 

por SILVA (2006) e o coletado no documento de cobrança do SAAE, mês 

de referência 07/2006, do consumidor 52.031.0132.01-7 (PMVR –

CENTRO REF. DA SAÚDE TRAB./VIADUTO ATERRADO, VOLTA 

REDONDA, RJ CEP.: 27213-160).

b) tarifa de energia elétrica conforme dados disponibilizados pela LIGHT

(2006) na Internet, para baixa tensão, não residencial, na faixa de 

consumo até 50 kWh/mês, com impostos inclusos.

O valor do consumo médio de água por dia, indicado na primeira coluna da 

tabela 4.4, considera a multiplicação da vazão média apresentada pelo gráfico 4.1, 

sendo 62, 26 e 1,2 l/h para as fases 3, 2 e 1, respectivamente, pela duração adotada 

para o expediente diário na base de 8 horas.
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Extrapolando-se o valor do custo total (global), indicado na tabela 4.4, para o 

período de um (1) ano, considerando-se 12 meses de atividades, forma-se a 

seguinte estimativa conforme ilustrada na tabela 4.5:

    Tabela 4.5 – Custo total e economia relativa – estimativas para um ano por 

cadeira de atendimento odontológico

Fase

Custo total

(R$/ano)

Economia relativa

comparada com a fase 1

(%)

1 573,48 0,00

2 242,76 57,67

3 12,12 97,89

A estimativa da redução de custo operacional para a cuspideira da cadeira 

de atendimento odontológico 2, com base nos dados da tabela 4.5, é de 97,89% 

comparando-se a fase 3 com a fase 1, no período de um ano.

Estimando-se o custo de comercialização (investimento) do módulo 

economizador IRW-01 em R$ 550,00, o qual contempla o fornecimento de toda parte 

eletrônica completamente montada a partir das peças indicadas na tabela 3.4 e 

figura 3.36, além do sensor infravermelho, juntamente com as peças hidráulicas, 

listadas na tabela 3.2 a serem instaladas pelo comprador, sugere-se que o retorno 

do investimento (pay-back) deverá ocorrer em período inferior a um ano. 
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4.2 PESQUISA DE OPINIÃO PARA PACIENTES E FUNCIONÁRIOS 

Foi elaborado e aplicado um questionário de pesquisa para parte dos 

funcionários da Clínica Odontológica Concentrada do Aterrado, bem como para 

alguns pacientes atendidos na cadeira 2.

O formulário de pesquisa foi montado seguindo-se a estrutura da escala de 

Likert. Segundo OLIVEIRA (2001), esta escala permite obter dos usuários um grau 

de “concordância ou discordância” quanto ao nível das respostas.

As perguntas para os pacientes são as de número 1 até ao 16, conforme 

mostrado na figura 4.1. Aos funcionários, além das mesmas aplicadas aos 

pacientes, mais 3 perguntas complementaram o questionário de pesquisa, sendo 

estas as de número 17, 18 e 19, de acordo com a figura 4.2.

Para ambos, pacientes e funcionários, solicitou-se o preenchimento e 

assinatura do termo de consentimento e acordo na participação da pesquisa, o qual 

se segue na figura 4.3.

Foram descartados os resultados dos questionários que apresentaram dupla 

resposta para o mesmo quesito, tanto quanto os questionários que não tiveram 

respostas apresentadas para todos os quesitos. Baseando-se nesta premissa, três 

(3) questionários respondidos não foram utilizados.

Computaram-se para apresentação dos resultados nove (9) questionários de 

pacientes e onze (11) de funcionários.
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QUESTIONÁRIO PARA PACIENTES

OBJETIVO:  COLETA DE DADOS SOBRE O USO DA ÁGUA PARA CUSPIDEIRA ODONTOLÓGICA

LOCAL:        CLÍNICA ODONTOLÓGICA CONCENTRADA – ATERRADO – VOLTA REDONDA

RESP.:           GILMAR OLIVEIRA – MESTRANDO EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA

1) Nome:

2) Data:  

4) Grau de instrução: 

5) Perguntas sobre:  a importância do uso da água e do sensor eletrônico que controla a água 

da cuspideira da cadeira de atendimento odontológico #02.

Legenda:

CT = Concordo totalmente;  C = concordo; I = indiferente; D = discordo; DT = discordo totalmente

Figura 4.1 – Questionário de pesquisa para pacientes

Dia: Mês: Ano:  2006

1

o

 grau: 2

o

 grau: Superior: Pós graduado (a):

Idade:                        anos

Assinatura:

CT C I D DT

1. Gosto de economizar água.

2. Prefiro pagar o mínimo possível de água para o SAAE.

3. Agrada-me ver casos de uso inteligente e econômico da água.

4. Do que depender de mim, estou disposto(a) a ajudar no combate ao

desperdício de água.

5. A água tem pouca importância para mim.

6. Quando falta água eu não me importo.

7. Sempre será possível usar a água de forma econômica.

8. A água para esta clínica odontológica é muito importante.

9. Eu gostei do sensor eletrônico que controla a água da cuspideira da cadeira

#02.

10. Para mim, o sensor eletrônico que controla a água da cuspideira da cadeira

#02 não ajuda na economia da água desta clínica odontológica.

11. Se eu pudesse, eu gostaria de ter um sensor eletrônico para usar na torneira

da cozinha ou do banheiro da minha casa.

12. O uso do sensor eletrônico da cadeira #02 deveria ser aplicado em todas as

cuspideiras odontológicas.

13. O sensor eletrônico da cadeira #02 é diretamente responsável por uma

parcela de economia de água desta clínica.

14. Se houver economia de água, haverá menor gasto com a conta do SAAE e

terá mais água disponível para outros usos.

15. Noto que outras cadeiras odontológicas desta clínica não possuem o mesmo

sensor eletrônico que há na cadeira #02.

16. Prefiro o sistema de sensor eletrônico da cadeira #02 ao de uma cuspideira

em que a água permaneça fluindo continuamente.
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QUESTIONÁRIO PARA FUNCIONÁRIOS

OBJETIVO:  COLETA DE DADOS SOBRE O USO DA ÁGUA PARA CUSPIDEIRA ODONTOLÓGICA

LOCAL:        CLÍNICA ODONTOLÓGICA CONCENTRADA – ATERRADO – VOLTA REDONDA

RESP.:           GILMAR OLIVEIRA – MESTRANDO EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA

1) Nome:

2) Data:  

4) Grau de instrução: 

5) Perguntas sobre:  a importância do uso da água e do sensor eletrônico que controla a água 

da cuspideira da cadeira de atendimento odontológico #02.

Legenda:

CT = Concordo totalmente;  C = concordo; I = indiferente; D = discordo; DT = discordo totalmente

Figura 4.2 – Questionário de pesquisa para funcionários

Dia: Mês: Ano:  2006

1

o

 grau: 2

o

 grau: Superior: Pós graduado (a):

Idade:                        anos

Assinatura:

CT C I D DT

1. Gosto de economizar água.

2. Prefiro pagar o mínimo possível de água para o SAAE.

3. Agrada-me ver casos de uso inteligente e econômico da água.

4. Do que depender de mim, estou disposto(a) a ajudar no combate ao

desperdício de água.

5. A água tem pouca importância para mim.

6. Quando falta água eu não me importo.

7. Sempre será possível usar a água de forma econômica.

8. A água para esta clínica odontológica é muito importante.

9. Eu gostei do sensor eletrônico que controla a água da cuspideira da cadeira

#02.

10. Para mim, o sensor eletrônico que controla a água da cuspideira da cadeira

#02 não ajuda na economia da água desta clínica odontológica.

11. Se eu pudesse, eu gostaria de ter um sensor eletrônico para usar na torneira

da cozinha ou do banheiro da minha casa.

12. O uso do sensor eletrônico da cadeira #02 deveria ser aplicado em todas as

cuspideiras odontológicas.

13. O sensor eletrônico da cadeira #02 é diretamente responsável por uma

parcela de economia de água desta clínica.

14. Se houver economia de água, haverá menor gasto com a conta do SAAE e

terá mais água disponível para outros usos.

15. Noto que outras cadeiras odontológicas desta clínica não possuem o mesmo

sensor eletrônico que há na cadeira #02.

16. Prefiro o sistema de sensor eletrônico da cadeira #02 ao de uma cuspideira

em que a água permaneça fluindo continuamente.

17. A falta de água nesta clínica odontológica acarreta cancelamento de

atendimento odontológico ao público.

18. Com uso do sensor eletrônico, igual ao da cadeira #02, não há necessidade

de ações freqüentes de abertura e fechamento da válvula (registro) de controle

manual da água da cuspideira.

19. As cuspideiras que não possuem controle eletro-eletrônico de

abertura/fechamento da água (ex: sensor eletrônico), requerem mais ações de

abrir/fechar a válvula manual, evitando-se o desperdício de água.
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                          PRODETEC – PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA

Curso de Mestrado

 LACTEC – INSTITUTO DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO

 IEP – INSTITUTO DE ENGENHARIA DO PARANÁ

 Projeto: O uso racional da água para cuspideira em clínica odontológica.

 Consentimento livre e esclarecido para participar da pesquisa. 

 1) Esta pesquisa tem por objetivo: “coletar informações sobre a importância da água e do seu uso em    

cuspideira de clínica odontológica.”

 2) Sua participação é voluntária. Mesmo que você decida participar, você tem plena liberdade para sair 

do estudo a qualquer momento, sem incorrer em nenhuma penalidade. Seu atendimento não será 

prejudicado caso você decida não participar ou caso decida sair do estudo já iniciado. O pesquisador 

pode também decidir interromper sua participação a qualquer momento, se julgar conveniente.

 3) Você poderá fazer todas as perguntas que julgar necessárias antes de concordar em participar da 

pesquisa, ou a qualquer momento, e receberá do pesquisador os esclarecimentos adequados sobre seus 

direitos, seu tratamento, ou os riscos e benefícios em participar do estudo.

 4) Sua identidade será mantida como informação confidencial. Os resultados do estudo podem ser 

publicados, mas sua identidade não será revelada, sem seu consentimento por escrito. Os registros 

poderão ser consultados pelo pesquisador, pelo coordenador ou colegiado do curso.

  Eu li e entendi as informações sobre esse estudo e todas as minhas perguntas foram respondidas a  

contento. Portanto, consinto voluntariamente em participar deste estudo.

Nome do participante: ____________________________________________________

Local: Volta Redonda, data:  ______/________/________

Assinatura: ______________________________________________________________

Nome do pesquisador:    Gilmar Gonçalves de Oliveira

Local: Volta Redonda, data: ______/________/________

Assinatura: ______________________________________________________________

   Figura 4.3 – Termo de consentimento 
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Em 8 dos 9 questionários válidos, respondidos pelos pacientes, foi indicada 

a idade. Registrou-se 18 anos como valor mínimo e 51 para o máximo. A idade não 

indicada não foi considerada para descarte do questionário. Aplicou-se mesmo 

critério para os questionários respondidos pelos funcionários.

Quanto ao grau de instrução, 3 pacientes informaram ter o primeiro grau, 

enquanto os outros 6 indicaram possuir o segundo grau.

Indicam-se no quadro 4.1 os períodos com as datas em que os questionários 

foram respondidos pelos pacientes ou funcionários. 

Quadro 4.1 – Data de resposta dos questionários

Público Data de resposta

Funcionários 15 a 21/12/2006

Pacientes 22 a 29/12/2006

A Clínica Odontológica em estudo possui quadro funcional de trinta e três 

(33) profissionais, distribuídos conforme ilustrado na tabela 4.6 que se segue:

            Tabela 4.6 – Quadro funcional da Clínica Odontológica  

Gerente Cirurgião-Dentista

Auxiliar de Cirurgião-

Dentista ou Técnico de 

Higiene Dental

Auxiliar de Serviços 

Administrativos ou 

Recepcionista

01 15 11 06

Fonte: Escala de serviço – Clínica Odontológica do Aterrado - 14/12/2006.
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Onze (11) questionários de funcionários foram utilizados para compor as 

estatísticas apresentadas, o que representa um terço do quadro funcional da Clínica 

Odontológica do Aterrado.

A idade mínima informada foi de 20 anos. Para a máxima, indicou-se valor 

de 55 anos. Um questionário foi entregue sem indicação da idade.

Quanto ao cargo, cinco compõem-se de Cirurgiões-Dentista, outros cinco de 

Auxiliar de Cirurgião-Dentista e um Técnico de Higiene Dental.

No item grau de formação, cinco possuem o segundo grau, três informaram 

ter graduação em curso superior e outros três são pós-graduados.

Os gráficos 4.3 e 4.4 ilustram as percepções dos pacientes e funcionários, 

respectivamente, quanto às três perguntas de número 7, 10 e 11. 

O questionário teve em três perguntas, as de número 5, 6 e 10, proposições 

negativas em que se esperavam respostas do tipo D (discordo) ou DT (discordo 

totalmente). Este procedimento foi implementado para que fosse possível identificar 

coerência no fornecimento das respostas, pois estas perguntas são antagônicas a 

outras contidas no mesmo formulário de perguntas.

A apresentação dos resultados foi elaborada agrupando-se os atributos CT e 

C em um novo atributo denominado “CT ou C”. Em outro agrupamento, considerou-

se D e DT, surgindo-se a nova gradação “D ou DT”. Desta forma, visou-se facilitar a 

apresentação dos dados sem prejuízo para a etapa de avaliação de resultados.

Os atributos apresentados nos gráficos 4.3 e 4.4 são referentes aos 

seguintes significados:

CT: Concordo totalmente;

C: Concordo;

I: Indiferente;

D: Discordo; e
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DT: Discordo totalmente.

Gráfico 4.3 – Respostas dos pacientes (N=9)

                          Gráfico 4.4 – Respostas dos funcionários (N=11)

78%

22%

89%

22%

11%

78%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

7. Sempre será possível

usar a água de forma

econômica.

10. Para mim, o sensor

eletrônico que controla a

água da cuspideira da

cadeira #02 não ajuda na

economia da água desta

clínica odontológica.

11. Se eu pudesse, eu

gostaria de ter um sensor

eletrônico para usar na

torneira da cozinha ou do

banheiro da minha casa.

CT ou C

I

D ou DT

91%

9%

100%

9%

91%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

7. Sempre será possível usar a

água de forma econômica.

10. Para mim, o sensor

eletrônico que controla a água

da cuspideira da cadeira #02

não ajuda na economia da

água desta clínica

odontológica.

11. Se eu pudesse, eu gostaria

de ter um sensor eletrônico

para usar na torneira da

cozinha ou do banheiro da

minha casa.

CT ou C

I

D ou DT



114

Apenas as perguntas 7, 10 e 11 são apresentadas nos gráficos 4.3 e 4.4 

devido ao fato de que para as demais perguntas, aplicadas aos pacientes e 

funcionários, conforme critérios apresentados anteriormente, tiveram resultados em 

100% como percentual de resposta para os atributos C ou CT, exceto para as 

perguntas 5 e 6, as quais foram computados 100% para os atributos D ou DT, sob 

os mesmos critérios.

Os resultados obtidos com a aplicação dos questionários mostram que 

ambos objetivos, o principal e os secundários, foram plenamente alcançados.
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

5.1 CONCLUSÕES GERAIS

A água é de elevada importância para a manutenção das tarefas 

relacionadas ao atendimento aos clientes de clínica odontológica. 

A racionalização de seu uso evidencia-se como aspecto vital à continuidade 

das atividades humanas face ao cenário de escassez que se apresenta 

mundialmente.

A estratégia de gestão dos recursos, visando-se garantir a quantidade de 

água para as operações de uma clínica odontológica, pode indicar a necessidade de 

investimentos em equipamentos tais como caixas de armazenamento de água de 

maior capacidade e respectivas bombas de recalque mais potentes, para que se 

evite a suspensão das atividades diárias por falta do referido recurso. 

Visou-se, neste trabalho, enfatizar a gestão da demanda de água necessária 

para a limpeza de cuspideira odontológica. A alternativa de controle do fluxo de 

água, implementada através de dispositivo eletrônico (IRW-01), indicou ter sido 

viável tanto técnica quanto economicamente (investimento e custo operacional), 

além de ter contribuído para o conservacionismo ambiental – o que é um fato 

desejável e positivo em todo sistema que utiliza água para sua operação.  

Por meio deste trabalho identificou-se que uma cuspideira de equipamento 

de atendimento odontológico é um aparelho com imenso potencial para exploração 

do uso racional e inteligente da água. Um simples filete de água pode ser 

manipulado com maior eficiência e trazer benefícios grandiosos.

A utilização de instrumentação tais como hidrômetro e medidor de tempo de 

válvula solenóide acionada permitiu mensurar os consumos e ganhos, fato 

fundamental para o acompanhamento do sucesso deste trabalho. 
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O uso de sensor infravermelho e microcontrolador foram importantes para 

que se alcançassem os resultados da ordem de 98% de redução no consumo de 

água para cuspideira odontológica. A tecnologia é um importante fator no 

desenvolvimento humano. Usou-se controle eletrônico digital, porém, tecnologia 

mecânica também pode vir a proporcionar resultados satisfatórios desde que 

adequadamente projetada. Avalia-se que o uso racional da água não depende, 

necessariamente, do tipo de tecnologia empregada, se eletrônica analógica ou 

digital, mecânica, etc. Afirma-se, contudo, que há oportunidade para todos que 

desejarem colaborar no uso inteligente da água, independente da formação técnica 

ou outra qualquer.

Baseando-se nos resultados dos questionários, aplicados aos pacientes e 

funcionários, conclui-se que há unanimidade sobre a importância da água em nossa 

vida. Tanto pacientes (89%) quanto funcionários (100%) gostariam de ter um 

sistema com sensor eletrônico para controlar a vazão de água em suas residências 

(cozinha ou banheiro). Todos os funcionários preferem uma cuspideira que tenha 

dispositivo eletrônico de controle de vazão de água àquelas onde a água permanece 

fluindo continuamente.

Consultou-se o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e 

identificou-se que este experimento pode ser arrolado como Modelo de Utilidade 

(MU). Algumas otimizações serão implementadas sobre o protótipo desenvolvido 

(IRW-01) e uma nova versão (IRW-02) deverá ser depositada junto ao INPI. 

5.2 LIMITAÇÕES DO TRABALHO

Seguem-se listadas as limitações percebidas durante o desenvolvimento do 

trabalho:

• Dificuldade em efetuar a comunicação do módulo programador do 

microcontrolador;
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• Demora em se obter um invólucro adequado para o sensor 

infravermelho;

• Número de dados coletados menor do que o desejável;

5.3 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Sugerem-se como seqüência deste trabalho:

• Implementar intertravamento, via software do microcontrolador, para 

que a válvula solenóide tenha temporização de abertura, visando-se 

que a mesma seja desligada no caso em que o sensor permaneça 

atuado por longo tempo;

• Estudar aproveitamento das funções do microcontrolador para uso 

racional da energia elétrica que alimenta a luminária do foco;
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APÊNDICE 1 – TEMPO DE UTILIZAÇÃO, CONSUMO DE ÁGUA, 

NÚMERO DE ATENDIMENTOS E TEMPO DE VÁLVULA SOLENÓIDE 

ACIONADA DA CADEIRA 2
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APÊNDICE 2 – SOLICITAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO - SENSOR 

GP2D05

De: GILMAR GONCALVES DE OLIVEIRA

Enviado em: sexta-feira, 30 de junho de 2006 17:26

Para: 'SharpMicroHelp@sharpsec.com'

Assunto: Technical support - Infrared Sensor GP2D05

FROM: GILMAR OLIVEIRA

gilmar.go@csn.com.br

TO: SHARP - MICRO ELECTRONICS of THE AMERICAS

SUBJECT : Technical support - Infrared Sensor GP2D05

Dear Sir/Madam,

I am developing a system to control a solenoid valve in order to control water flow when a 

person approaches to the Infrared sensor.

I bought 2 IrSensors from Acroname-USA - GP2D05 (sensor manufactured by Sharp).

I have the following questions:

A) As i intend to use such sensor (GP2D05) to detect human presence, is there any concern If 

someone stares to the sensor while approaching, which means, is there any health problem?

If someone looks/stare to the red flashing LED in the emitter, is there any health problem too?

B) Dou you have any representative office in Brazil where I can place the order to get more 

IR sensors? I would like to avoid importation’s procedures/costs as I am in Brazil.

Sincerely,

Gilmar Oliveira.

gilmar.go@csn.com.br

(+55) (24) 33445426

mailto:'SharpMicroHelp@sharpsec.com'
mailto:gilmar.go@csn.com.br
mailto:gilmar.go@csn.com.br
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APÊNDICE 3 – RESPOSTA DA SHARP SOBRE O SENSOR GP2D05

De: Ary Cintra [ary.cintra@naticom.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 5 de julho de 2006 18:01

Para: gilmar.go@csn.com.br

Assunto: Technical support - Infrared Sensor GP2D05 - Sharp

Caro Gilmar,

A Naticom é o representante da Sharp e será um prazer atendê-lo. Nós estamos em São Paulo, 

Capital.

Recebemos a sua consulta sobre o sensor Infrared e informamos que o item GP2D05 é 

obsoleto e foi substituido pelo GP2D15. No entanto, existem outras opções que poderão ser 

utilizadas, dependendo de sua aplicação e da distância entre o sensor e a pessoa.

Veja, em anexo, uma apresentação com os tipos disponíveis, bem como, alguns data sheets.

Estes sensores de Infrared são de baixa potência e, portanto, não oferecem risco à saúde.

Todos eles são ROHS compliant.

Por favor, informe-nos mais detalhes do seu projeto.

É novo ou é uma adaptação?

O sensor está direcionado para o corpo ou as mãos da pessoa?

Qual é a distância? e etc.

Quanto a distribuição autorizada para compra das peças, favor considerar as seguintes 

empresas:

AVNET - Tel. 11 5079-2150

FUTURE - Tel. 19 3737-4100

Atenciosamente,

Ary Cintra Paiva

Naticom Ltda.

Tel. +55 11 3812-5066

mailto:gilmar.go@csn.com.br
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APÊNDICE 4 – LEVANTAMENTO DA POTÊNCIA DO IRW-01

LEVANTAMENTO DA POTÊNCIA DO MÓDULO ECONOMIZADOR 

DE ÁGUA – IRW-01

Data: 25/11/2006

Local: Clínica Odontológica Concentrada - Deber Peres Cabral

Atividade: Medir correntes e tensões elétricas do módulo IRW-01, para possibilitar o 

cálculo da potência, visando obter o consumo de energia elétrica do mesmo.

Horário:

• Início:      12h 45min

• Término: 13h 05min

Responsável: Gilmar Gonçalves de Oliveira

1) Metodologia

Medir correntes e tensões de alimentação do módulo economizador IRW-01, 

simulando o sensor infravermelho nas condições: 

• Atuado e

• Não atuado.

2) Acessórios e dispositivos utilizados:

2.1) Folha de anotações e caneta esferográfica azul;

2.2) Multímetro digital ET-2042C da Minipa, com as seguintes características:

2.2.1) Tensão alternada 

Tabela A.1 – Características técnicas do Multímetro (tensão)

Faixa Precisão Resolução

2 V a.c. 1 mV a.c.

20 V a.c. 10 mV a.c.

200 V a.c.

+/- (0,8 % + 5D)

100 mV a.c.

750 V a.c. +/- (1,2 % + 5D) 1 V a.c.

Notas: a) Resposta em freqüência: 40 a 200 Hz para a faixa de 750 V a.c.;

                                                         40 a 400 Hz para as outras faixas.



130

 b) A tensão alternada é apresentada como valor eficaz para onda senoidal 

(valor RMS).

Fonte: Manual de instruções do Multímetro Digital ET-2042C da Minipa

2.2.2) Corrente alternada

Tabela A.2 – Características técnicas do Multímetro (corrente)

Faixa Precisão Resolução

20 mA +/- (1,0 % + 5D) 10 µA

200 mA +/- (2,0 % + 5D) 100 µA

20 A +/- (3,0 % + 10D) 10 mA

Notas: a) Resposta em freqüência: 40 a 200 Hz.

 b) A corrente alternada é apresentada como valor eficaz para onda senoidal 

(valor RMS).

Fonte: Manual de instruções do Multímetro Digital ET-2042C da Minipa

2.3) Cronômetro digital Casio, modelo Telememo 30, com resolução de 1/100 do 

segundo.

2.4) Módulo economizador de água IRW-01, conectado ao sensor infravermelho e à 

válvula solenóide.

3) Medições obtidas

           Tabela A.3 – Medições de corrente e tensão no módulo IRW-01

Situação do módulo  

IRW-01

Sensor 

infravermelho

Válvula 

solenóide

Corrente total do 

IRW-01 (mA)

1.a) Ao ser alimentado 10,09

1.b) Após 180 segundos da 

alimentação

Não atuado

Não 

acionada
10,28

2.a) Ao ser alimentado

Atuado 118,5

2.b) Alimentado Após 180 

segundos com o 

sensor atuado

Acionada

115,5

Notas: 

a) A tensão de alimentação medida apresentou-se com valor de 128,1 V a.c ;
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b) Os valores mencionados (valores absolutos) referem-se aos que ficaram 

armazenados na memória do multímetro digital, pela escolha da medição com uso 

da tecla hold (função do multímetro digital ET-2042C).

4) Estimativa da potência do módulo IRW-01

Considerando-se os seguintes dados para o cálculo da potência:

• Tensão de alimentação em 128,1 V a.c.;

• Corrente elétrica total para alimentar o módulo economizador, o 

sensor infravermelho e a válvula solenóide: 

o Sensor e válvula solenóide desatuados: corrente elétrica de 

10,28 mA;

o Sensor e válvula solenóide atuados: corrente elétrica de   

118,5 mA.

Obtiveram-se os seguintes valores conforme a tabela A.4:

• 1,32 W para a potência quando sensor infravermelho e válvula 

solenóide estão em repouso;

• 15,17 W referente à potência quando sensor infravermelho e válvula 

solenóide encontram-se ativados.

   Tabela A.4 – Cálculo da potência do módulo IRW-01

Módulo   

IRW-01

Sensor 

infravermelho

Válvula 

solenóide

Tensão 

Alimentação  

(V a.c.)

Corrente 

total     

(mA)

Potência 

real          

(W)

Não    

atuado

Não 

acionada

10,28 1,32

Alimentado

Atuado Acionada

128

118,5 15,17
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Figura A.1 – Medição da corrente total do IRW-01 com sensor 

infravermelho e válvula solenóide atuados
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APÊNDICE 5 – MANUAL DO MÓDULO IRW-01

Manual de operação do módulo de controle economizador de água – IRW-01

Emissão: 14/12/2006

Responsável: Gilmar Gonçalves de Oliveira

Contato: gilmar.go@csn.com.br

1) Objetivo: 

Apresentar as funcionalidades, recursos e características técnicas  do módulo 

economizador de água da cuspideira – IRW-01.

2) Aplicação: 

O módulo IRW-01 tem sua aplicação em controle de vazão de água da cuspideira 

odontológica através do acionamento elétrico, automático, de uma válvula solenóide.

A válvula solenóide comanda o fluxo de água para a cuspideira através da 

energização de uma bobina que, quando alimentada com 127 V a.c.,  produz um campo 

magnético que atrai o êmbolo interno à referida válvula, permitindo assim a  passagem da 

água. Quando a alimentação elétrica da válvula é removida uma mola leva o êmbolo para 

determinada posição que bloqueia a passagem da água.

O módulo IRW-01 possui os seguintes sinais de controle:

a) Alimentação em 127 V a.c. (Fase, neutro e terra);

b) Válvula solenóide (dois bornes elétricos para comando da válvula solenóide);

c) Sinal elétrico do acionamento da luminária (“foco”) – usado quando houver 

falha no sensor infravermelho;

d) Sinal do sensor infravermelho.

O circuito economizador de água IRW-01 possui dois modos de operação para 

controle da válvula solenóide:

Modo 1 – Modo de máxima economia de água

Nesta configuração as chaves S1 e S2 – posicionadas para a parte superior do 

módulo IRW-01, permitirão que a válvula solenóide seja comandada conforme o sinal do 

mailto:gilmar.go@csn.com.br
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sensor infravermelho. O sensor infravermelho possui ajuste para que seja acionado ao detectar 

a presença de paciente em um raio de aproximadamente 40 cm da cuspideira, o que 

ocasionará o acionamento da válvula solenóide sempre que houver o movimento do paciente 

junto à cuspideira, abrindo a passagem da água para limpeza da cuspideira durante o tempo 

em que o paciente estiver no campo de ação do sensor.

Modo 2 – Modo reserva

Nesta configuração as chaves S1 e S2 – posicionadas para a parte inferior do 

módulo IRW-01, irão conectar a válvula solenóide com o circuito de comando da luminária 

denominada “foco”. Neste modo de operação não se obtém a máxima economia de água, 

porém, esta função tem por objetivo garantir a operacionalidade da cuspideira em caso de 

falhas ou danos do sensor infravermelho. Detalhes da seleção do Modo 1 e Modo 2 são 

fornecidos adiante com figuras ilustrativas. 

3) Diagramas do módulo IRW-01

Figura A.2 – Vista da tampa anterior (lado das chaves elétricas)

Conector do sensor infravermelho (DB-9)

Figura A.3 - Vista da tampa posterior (conector padrão DB-9) 

(S1) Chave seletora de comando da válvula solenóide: 

 Comando pelo sensor infravermelho – chave para cima;

 Comando pela chave do “foco” – chave para baixo.

Fusível (500 mA)

(S2) Chave Liga-Desliga

Circuito energizado – chave para cima;

Circuito desenergizado – chave para baixo

Prensa cabo (passagem dos cabos de alimentação, válvula solenóide e comando do “foco”.)
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Figura A.4 - Diagrama de interligações

4) Sensor infravermelho

Tabela A.5 -  Sinais eletrônicos da interligação entre o sensor infravermelho e IRW-01

Sensor infravermelho 

(GP2D05 – SHARP)

Legenda Cor da fiação no 

cabo 4x26 AWG

Pino do conector 

J3 – (DB-9)

Faixa de tensão 

(V d.c.)

Tensão de alimentação Vcc Vermelha 01 - 0,3 a + 10 

Terra (referência) GND Marrom 05 -

Sinal de controle Vin Laranja 02 - 0,3 a + 3

Pulso de saída Vout Amarela 04 - 0,3 a + 10

5) Diagrama Eletrônico do módulo IRW-01

O circuito de controle IRW-01 implementa moderna tecnologia eletrônica, associada 

com reduzido custo de investimento  e consumo de energia elétrica.

A peça fundamental neste circuito é o sensor infravermelho da SHARP, modelo 

GP2D05, o qual consome corrente elétrica de pequeno valor e apresenta dimensões mecânicas 

adequadas para adaptação em aplicação de controle de vazão de água para cuspideira 

odontológica – visto a questão estética em ambiente odontológico ser um pré-requisito de 

fundamental importância.

O referido sensor possui um dispositivo que permite ajustar a distância sensora na 

faixa de 10 a 80 cm (SHARP).  

S2
F1

Sinal do comando da 

luminária ‘foco’ -  comando 

reserva.

Circuito de 

controle do 

módulo IRW-01

sensor 

infravarmelho

J1
J2

S1

J3 – (DB-9)

Válvula 

Solenóide

127 V a.c. 

(Fase)

Neutro

Terra

127 V a.c. (Fase)
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O sensor foi adaptado em uma caixa que proporciona as devidas proteções contra 

respingos e também permite ajustar o melhor ângulo de visada para que o mesmo funcione 

adequadamente.

O módulo eletrônico contém um circuito microcontrolador que executa duas funções 

principais: Fornecer os pulsos de excitação para o sensor infravermelho e acionar a válvula 

solenóide, através de sinal de comando proveniente  do próprio sensor infravermelho.

Figura A.5 – Diagrama eletrônico do módulo economizador de água IRW-01
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6) Guia para solução de defeitos

Tabela A.6 – Guia para solução de defeitos 

Ocorrência Ação

1 – Falta de 

água para a 

limpeza da 

cuspideira

a) Verificar se o registro geral de água (da sala) está aberto e há água;

b) verificar se a válvula manual da cuspideira está aberta;

c) verificar se o registro de bloqueio da válvula solenóide está aberto 

(válvula instalada anterior à válvula solenóide na caixa de ligações);

d) verificar se a chave elétrica de energização do módulo da cadeira está 

ligada e existe tensão de alimentação;

e) verificar se a chave de alimentação do módulo IRW-01 está ligada (S2);

f) verificar se a chave seletora “Sensor infravermelho ou Comando pelo 

“Foco” está posicionada para a posição comando pelo sensor 

infravermelho (S1);

g) verificar se o sensor infravermelho está desobstruído numa distância 

aproximada de até 10 cm a partir da superfície do invólucro protetor do 

mesmo;

h) confirmar que o fusível de 500 mA do IRW-01  não está danificado;

i) se o problema ainda não foi solucionado, abaixar as chaves S1 e S2,  

passando a operar com o modo 2 – controle da válvula solenóide pelo 

comando da luminária do “foco”. 

j) solicitar reparo dos possíveis equipamentos: válvula solenóide e/ou 

módulo IRW-01, os quais podem estar danificados.

2 – Válvula 

solenóide 

com 

acionamento 

intermitente 

(pulsante)

a) Verificar se o sensor está posicionado corretamente;

b) verificar a inexistência de oscilações da tensão de alimentação no circuito 

de 127 V a.c. (como sugestão, verificar se as lâmpadas da sala apresentam 

grau de iluminamento estável);

c) mantendo-se a freqüência indesejada de acionamentos pulsantes da 

válvula solenóide, abaixar as chaves S1 e S2, passando a operar com o 

modo 2 – controle da válvula solenóide pelo comando da luminária do 

“foco”;

d) solicitar reparo do módulo IRW-01.
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7)  Consumo

Através de testes realizados com o módulo IRW-01, em novembro de 2006, na própria 

cadeira de atendimento odontológico (cadeira 2), a potência foi medida conforme indicado na 

tabela A.7 abaixo:

Tabela  A.7– Cálculo da potência do módulo economizador de água IRW-01

Módulo   

IRW-01

Sensor 

infravermelho

Válvula 

solenóide

Tensão 

Alimentação  

(V a.c.)

Corrente 

total     

(mA)

Potência           

(W)

Não             

atuado

Não 

acionada

10,28 1,32

Alimentado

Atuado Acionada

128

118,5 15,17

Fonte: Relatório: Levantamento da potência do módulo economizador IRW-01 em 

25/11/2006.

8) Fotos ilustrativas

Figura A.7 – Lateral das chaves elétricasFigura A.6 – Caixa do módulo IRW-01
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Figura A.8 – IRW-01 – Circuito eletro-eletrônico

Figura A.9 – Cuspideira e invólucro do sensor infravermelho
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Figura A.10 – Visão geral do sistema economizador de água: cuspideira, invólucro do 

sensor infravermelho e caixa de utilidades com módulo IRW-01
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ANEXO 1 – CARTA DE APRESENTAÇÃO
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ANEXO 2 - EXTRATO DE CONSUMO – SAAE – HIDRÔMETRO 

A99S050547
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ANEXO 3 – Ordem de Serviço para calibração de hidrômetro
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ANEXO 4 – RELATÓRIO DE AFERIÇÕES PADRONIZADAS -

HIDRÔMETRO 2C09210 (REPROVADO)
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ANEXO 5 – RELATÓRIO DE AFERIÇÕES PADRONIZADAS –

HIDRÔMETRO A99S050547 (REDE GERAL)
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ANEXO 6 – RELATÓRIO DE AFERIÇÕES PADRONIZADAS –

HIDRÔMETRO Y06L075051 (CADEIRA 2)


