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Resumo: O monitoramento das chuvas apresenta grande interesse nos projetos hidráulicos, geração 
de energia, sistema de irrigação, entre outros. Este trabalho descreve o desenvolvimento de um 
sistema de aquisição contínua de registros pluviométricos, com o objetivo de prover informações em 
tempo real bem como o histórico dos dados, através de um circuito com componentes de baixo custo 
e um software de monitoramento, acessíveis a qualquer pessoa através de uma rede sem fios. Estas 
informações são utilizadas para fins de pesquisas relacionadas ao índice pluviométrico de uma 
determinada região, envolvendo as informações de hora e data do período da chuva e da lâmina 
d’água.  
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INTRODUÇÃO 
 
 A precipitação é o processo pelo qual 
a água volta a terra pela condensação de 
vapor d’água contido na atmosfera. Mas em 
hidrologia é o termo data a todas as formas de 
água depositadas na superfície terrestre, 
como chuvisco, chuva, neve, etc. Porém a que 
nos interessa é a chuva que são gotas de 
água que descem das nuvens para superfície 
e é medida em milímetros (mm). [TICIANA, 
2007] 
A quantidade de chuva sobre a superfície 
terrestre normalmente é avaliada pela altura 
da água precipitada (também conhecida como 
lâmina d’água: 1mm de altura da lâmina 
d’água é igual a 1L de água em 1m² de área) 
[TICIANA, 2007] sobre a superfície plana. Esta 
quantidade é determinada com auxilio de 
instrumento conhecidos como pluviômetro e 
pluviógrafo. 
O pluviômetro tem a finalidade de medir a 
quantidade da chuva, o pluviógrafo tem a 
finalidade de registrar a quantidade da chuva. 
Existem vários tipos de pluviógrafo, o utilizado 
no projeto é o tipo caçamba basculante, 
baseado em caçamba dividida em dois 
compartimentos de mesmo volume que tem a 
finalidade de armazenar a água da chuva. No 
momento em que um dos compartimentos se 
enche a caçamba báscula (tomba) eliminando 
a água do compartimento cheio e deixando o 
outro compartimento pronto para se encher de 
água até que a caçamba bascule novamente. 

 
A proposta deste projeto é automatizar este 
instrumento a fim de facilitar a captação e o 
registro das informações da chuva. E para 
tento foi desenvolvido um software 
supervisório para visualização e 
armazenamento dos registros pluviométricos 
que se comunica com a placa dados que 
reconhece o sinal do sensor enviado pelo 
pluviógrafo.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Após estudo mecânico do pluviógrafo conclui-
se que a cada caçambada o sensor 
magnético, tipo ampola red, é acionado por 
um imã preso mecanicamente a caçamba do 
instrumento (toda vez que a caçamba vira, o 
imã que está preso mecanicamente a 
caçamba, passa na frente da ampola red, que 
fecha seus contatos, devido a força 
eletromagnética gerada pelo imã). O sensor 
quando acionado ativa o circuito eletrônico, 
que realiza uma comunicação via porta serial, 
com o computador que, em tempo real, 
disponibiliza as informações de data, hora e 
altura da lâmina d’água da chuva. Foram 
realizado teste com o instrumento para 
verificar seu funcionamento junto ao 
supervisório e a placa de dados, neste mesmo 
período foram realizados teste para possível 
utilização de comunicação via rádio, obtendo-
se grande êxito nos testes realizados, visto 
que não houve falhas ou interferências na 
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transmissão do sinal e no armazenamento dos 
dados no supervisório. 
 
 
O programa que foi desenvolvido em 
linguagem C [CUADROS, 2006] passou por 
várias etapas e alterações até chegar ao script 
desejado. Foram utilizadas algumas 
interrupções e para casa umas destas 
interrupções existe um comando enviado via 
teclado, como pode ser visualizado na tabela 
1. 
 

Tabela 1 - comandos do Hyper Terminal 

Comando Função 

r Ler memória 

h Corrigir data e hora 

e Limpar memória 

m Ver capacidade da memória 

 
 
Como foram utilizadas duas memórias para 
armazenar os dados, no script do programa é 
feita uma divisão que permite diferenciar a 
memória 1 da 2, logo, só é possível armazenar 
na memória 2 quando o espaço na memória 1 
acabar. 
O supervisório do programa correspondeu às 
expectativas do projeto, informando em tela e 
possibilitando o armazenamento dos dados. O 
armazenamento é feito dos dados é feito em 
conjunto com outro programa, o Excel, os 
dados são capturados pelo Hyper Terminal e 
exportados para o Excel, onde os dados são 
transformados em tabela e podem ser 
manipulados para efeitos de estudos e 
pesquisas. 
 
 
 

CONCLUSÃO 
 
A utilização de componentes eletrônicos de 
baixo custo, para a construção de uma placa 
de dados, e a possibilidade de comunicação 
via rádio neste projeto, proporcionam uma 
maior facilidade na aquisição dos dados 
pluviométricos. 
Os testes realizados nos proporcionam dizer 
que houve grande êxito na conclusão deste 
projeto, já que o funcionamento do sistema de 
aquisição de dados se deu como o esperado, 
não ocorrendo falhas e nem perdas de dados. 
Este sistema de aquisição de dados pode ser 
adaptado a outros instrumentos registradores 
de chuva. 
Uma observação importante é a de que existe 
a necessidade de recarregar a bateria que 

alimenta o circuito eletrônico e trocar a bateria 
reservado do CI PCF8583 (relógio/calendário) 
[PHILIPS, 2008], logo, deve-se adquirir, no 
mínimo, duas baterias de cada para que não 
ocorra falhas ou perdas de dados, na falta de 
energia. 
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