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Resumo 
 

O projeto AcquaScan oferece uma solução para automação de caixas d’água 

residenciais, prediais e cisternas, e também permite que os moradores saibam  a 

quantidade de água armazenada, e em caso de falta de água o projeto avisa ao 

usuário  que ele deve racionar água ou reabastecer a caixa. 
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Abstract 
 

The AcquaScan Project offers a solution for automation of residential, building and 

cistern water tanks, and allows to the dwellers know the amount of water stored too, 

in case of lack of water the system warns to the dweller that he have to ration water 

or refill the tank. 
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1.Introdução 
 

Atualmente, a escassez de água vem atingindo uma grande parte da população 

mundial, uma solução para isso vem sendo a instalação de cisternas nas casas e 

em comunidades. O problema desse sistema é que ele não avisa quando a água 

está perto do fim, para que os habitantes não precisem ficar sem água. O projeto 

AcquaScan propõe um sistema que indica para os usuários o volume de água 

armazenado, evitando surpresas desagradáveis para os moradores. 
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2. Objetivos 
 

• Geral 

A equipe tem como objetivo desenvolver um sistema de automação de caixa 

d’água, e alerta se a caixa não estiver sendo abastecida, ou esteja com pouca 

água. 

• Específicos 

a. Elaboração do algorítmo de controle do projeto; 

b. Adaptar a bomba d’água na maquete; 

c. Adaptar a vasão da caixa d’água principal para demonstração do 

projeto; 

d. Programar o 8051 em Assembly; 

e. Criação da pci para controle geral do projeto; 

f. Ler as informações do sensor de ultrassom e interpretá-las; 

g. Controlar os display para mostrar em tempo real o volume de água; 

h. Adaptação do sensor de ultrassom na maquete. 

3. Materiais Utilizados 
 

a) 02 recipientes de plástico com capacidade para 5 litros cada; 

b) 01 microcontrolador 8051; 

c) 01 sensor ultrassônico HC-SR04; 

d) 01 display de LCD 16x2; 

e) 01 bomba d’água; 

f) 02 metros de mangueira de nível; 
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4. Descrição Geral 
 

• História do projeto 

A ideia do projeto nos foi dada pelo professor Afonso Miguel, que consistia 

em um sistema que apenas monitorasse o nível de água em uma caixa 

d’água utilizando um sensor Ultrassônico. Incrementamos à essa ideia a 

utilização de uma bomba d’água para o abastecimento da caixa, e de um 

display LCD para mostrar o nível e uma luz de alerta quando o nível estivesse 

inferior a 30%. 

 

• Procedimentos 

Durante os procedimentos no projeto, a equipe foi orientada a fazer tarefas 

conforme encontros semanais com o professor Afonso na disciplina de 

Microprocessadores. Seguiu-se o diagrama em blocos proposto no plano de 

trabalho: 
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5. Descrição detalhada 
 

Seguindo as ideias apresentadas no plano de trabalho, demos início as atividades 

do projeto a partir  do dia 16/03/2012. E as atividades foram divididas para cada 

integrante, feitas no período de duas semanas. 

• 13/0 a 27/02 – Pesquisa to tema do projeto e plano de trabalho; 

• 27/02 a 12/03 – Compra dos componentes da maquete; 

• 12/03 a 23/03 – Projeto e confecção da fonte de alimentação; 

• 23/03 a 13/04 – Montagem da maquete; 

• 13/04 a 30/04 – Pesquisa da programação do sensor ultrassônico; 

• 30/04 a 21/05 – Testes da programação do sensor ultrassônico; 

• 21/05 a 04/06 – Programação já com display LCD, e testes gerais da 

maquete; 

• 04/06 a 22/06 – Finalização da programação e da maquete.  



10 

 

6. Glossário 
 

8051: O Intel 8051 faz parte de uma popular família de microcontroladores de 

8 bits lançada pela Intel em 1977. É conhecido por sua facilidade de programação, 

em linguagem assembly graças ao seu poderoso conjunto de instruções. É tido 

como o microcontrolador mais popular do mundo, pois existem milhares de 

aplicações para o mesmo, e existem pelo menos dois mil fabricantes produzindo 

variantes e clones do modelo. Atualmente possui diversos modelos clones sendo 

produzidos por empresas diversas à Intel. Por ser um microcontrolador CISC, 

oferece um conjunto de instruções muito vasto que permite executar desde um 

simples programa que faz piscar um LED até um programa de controle de acesso 

controlado por rede. 

Sensor Ultrassônico: Este instrumento tem a função de detectar ou medir a 

posição de determinado objeto através da emissão de pulsos de ultra-som. 

A superfície plana do alvo reflete o ultra-som, que retorna ao sensor como um eco. A 

variável medida é o tempo de trajeto (de ida e volta) do ultra-som entre a face do 

sensor e a superfície do objeto, cujo resultado é utilizado no cálculo da distância 

(levando-se ainda em conta que a velocidade de propagação do ultra-som no ar é 

praticamente constante). 

 

7. Problemas encontrados 
 

Problema Solução 

Sincronização do microcontrolador 

com o sensor ultrassônico 

Dar um tempo maior no pulso dado no 

Triguer do sensor, dando assim mais 

tempo para iniciar a medição. 

Sincronização com o display LCD Utilizar mais tempo para cada 

instrução enviada para o display, 

porque ele trabalha em uma 

frequência muito menor que 12 MHz 
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8. Conclusão 
 

Com o aquecimento global, cada vez mais pessoas viverão em áreas com escassez 

de água, e assim necessitarão de um sistema de controle de água, essa é a ideia 

principal do projeto AcquaScan. 

Além disso, o grupo pode adquirir uma boa experiência de projetos, envolvendo 

organização de idéias, tomada de decisões frente a problemas para apresentar 

possíveis alternativas, padronização quanto a documentos que registram 

informações de tal projeto, divisão de problemas maiores em menores para ficar 

mais eficaz sua execução, etc. 
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9. Código Fonte 
 

 org 0  

;p1 = LCD    pinos 1 à 8 

;p3.6 = RS do LCD   pino 16 

;p3.7 = Enable do LCD   pino 17 

;p2.0 = TRIGUER do Ultrassom  pino 21 

;p2.1 = ECHO do Ultrassom  pino 22 

;p2.5 = BOMBA D'ÁGUA   pino 26 

;p2.4 = LED de Nível menor que 30% pino 25 

 

  mov A, #0Fh 

  call envia_com 

  mov A, #38h 

  call envia_com   

   

  clr p2.0 

 ; clr p2.1 

  clr p2.4 

  clr p2.5 

  mov dptr, #aaaa ;joga o endereço da primeira posição da string para dptr 

  call imprime 

 

ultrassom: 

  mov tmod, #1h 

   

 

  clr tr0 

  mov tl0, #0h 

  mov th0, #0h 

  

  setb tr0  ;inicia o cronômetro 
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  clr p2.0 

  setb p2.0  ;envia o pulso no triguer 

  nop 

  nop 

  nop 

  nop 

  nop 

  nop 

  nop 

  nop 

  nop 

  nop 

  nop 

  nop 

  nop 

  clr p2.0 

  jnb p2.1, $  ;aguarda sinal alto do echo 

  jb p2.1, $  ;espera terminar sinal alto do echo 

  

  clr tr0  ;para o cronômetro 

 

 

    mov a,tl0 

  anl a,#11000000b 

  rr a 

  rr a 

  rr a 

  rr a 

  rr a 

  rr a 

  mov r7,a 

  clr c 
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  mov a,th0 

  clr c 

  rlc a 

  clr c 

  rlc a 

  clr c 

  orl a,r7 

 

  mov r5, a 

 

;  mov p1,a 

 

  call confere_porcentagem 

  call pausa 

   

  jmp ultrassom 

   

 

 

 

envia_char:  

  setb P3.6  ;Pino RS do Display: 0 para Comando e 1 para Caracter 

  mov P1, A 

  clr P3.7  ;Pino conectado ao Enable do Display 

  setb P3.7 

  clr P3.7 

 ret 

 

envia_com: 

  clr P3.6 

  mov P1, A 

  clr P3.7 
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  setb P3.7 

  clr P3.7 

 ret 

 

confere_porcentagem: 

 

  MOV  A,#0AH  ;move o cursor do lcd para a primeira posição do painel 

  call envia_com 

 

  mov  A,r5 

  subb  A, #13d ;100% 

  jc a100pca 

 

  mov  A,r5 

  subb  A, #14d ;90% 

  jc a90pca 

 

  mov  A,r5 

  subb  A, #16d ;80% 

  jc a80pca 

 

  mov  A,r5 

  subb  A, #18d ;70% 

  jc a70pca 

 

  mov  A,r5 

  subb  A, #19d ;60% 

  jc a60pc 

 

  mov  A,r5 

  subb  A, #20d ;50% 

  jc a50pc 
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  mov  A,r5 

  subb  A, #21d ;40% 

  jc a40pc 

 

  mov  A,r5 

  subb  A, #22d ;30% 

  jc a30pc 

 

  mov  A,r5 

  subb  A, #24d ;20% 

  jc a20pc 

  

  mov  A,r5 

  subb  A, #26d ;10% 

  jc a10pc 

 

  mov  A,r5 

  subb  A, #28d ;0% 

  jc a0pca 

 

 ret 

a100pca: 

  jmp a100pc 

a90pca: 

  jmp a90pc 

a0pca: 

  jmp  a0pc 

a70pca: 

  jmp a70pc 

a80pca: 

  jmp a80pc 
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a60pc:  

  mov dptr, #a60por ;joga o endereço da primeira posição da string para dptr 

  call imprime 

  call liga_bomba 

  call desliga_led 

 ret 

 

a50pc:  

  mov dptr, #a50por ;joga o endereço da primeira posição da string para dptr 

  call imprime 

  call liga_bomba 

  call desliga_led 

 ret 

 

a40pc:  

  mov dptr, #a40por ;joga o endereço da primeira posição da string para dptr 

  call imprime 

  call liga_bomba 

  call desliga_led 

 ret 

 

a30pc: 

  mov dptr, #a30por ;joga o endereço da primeira posição da string para dptr 

  call imprime 

  call liga_bomba 

  call liga_led 

 ret 

a20pc:  

  mov dptr, #a20por ;joga o endereço da primeira posição da string para dptr 

  call imprime 

  call liga_bomba 
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  call liga_led 

 ret 

a10pc: 

  mov dptr, #a10por ;joga o endereço da primeira posição da string para dptr 

  call imprime 

  call liga_bomba 

  call liga_led 

 ret 

a0pc:  

  mov dptr, #a0por ;joga o endereço da primeira posição da string para dptr 

  call imprime 

  call liga_bomba 

  call liga_led                   

 ret 

 

a100pc:  

  mov dptr, #a100por ;joga o endereço da primeira posição da string para dptr 

  call imprime 

  call desliga_bomba        

  call desliga_led 

 ret 

a90pc:  

  mov dptr, #a90por ;joga o endereço da primeira posição da string para dptr 

  call imprime 

  call desliga_led 

 ret 

a80pc:  

  mov dptr, #a80por ;joga o endereço da primeira posição da string para dptr 

  call imprime 

  call desliga_led 

 ret 

a70pc:  



20 

 

  mov dptr, #a70por ;joga o endereço da primeira posição da string para dptr 

  call  imprime 

  call liga_bomba 

  call desliga_led 

   

 ret 

 

liga_bomba: 

  setb p2.5 

 ret 

 

desliga_bomba: 

  clr p2.5 

 ret 

 

liga_led: 

  clr p2.4 

 ret 

 

desliga_led: 

  setb p2.4 

 ret 

 

imprime: 

  clr a 

  clr c 

  movc a,@a+dptr 

  inc  dptr 

  call  envia_char 

  mov r3,#00h 

  call pausa2           

  ;cjne a,'%', imprime 



21 

 

  jnz  imprime 

 ret 

pausa: 

 mov tmod,#01h 

 mov th0,#00h 

 mov tl0,#00h 

 clr tf0 

 setb tr0 

 jnb tf0,$ 

 clr tf0 

 ret 

 

pausa2: 

 mov tmod,#02h 

 mov th0,#00h 

 mov tl0,#00h 

 clr tf0 

 setb tr0 

 jnb tf0,$ 

 clr tf0 

 inc r3 

 cjne r3,#40h,pausa2 

 ret 

 

;strings 

aaaa:  db 'volume em: ',0    

a0por:  db '00% ',0  

a10por:  db '10% ',0 

a20por:  db '20% ',0 

a30por:  db '30% ',0 

a40por:  db '40% ',0 

a50por:  db '50% ',0 
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a60por:  db '60% ',0 

a70por:  db '70% ',0 

a80por:  db '80% ',0 

a90por:  db '90% ',0 

a100por: db '100%',0 

 

 

end 

 

;distância = tempo em alto do echo * velocidade do som( aprox: 340m/s)   

 

;28 = 0% 

;12 = 100%   
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10. Fotos em anexo 
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