
MEDIDOR DE NÍVEL DE ÁGUA 

 Trata-se de um circuito bem simples e funcional, já que permite medir níveis de 
água em recipientes ou até níveis de outros tipos de líquidos. 
 
 Veja o esquema do circuito: 
 

 
  
O circuito integrado utilizado é o 4093 (CMOS Quad 2-Input NAND Schmitt Triggers). A 
alimentação utilizada é de 12 volts, no entanto, poderão ser utilizadas outras tensões 
de alimentação, desde que não exceda 20 volts e que sejam compatíveis com a tensão 
de histerese da porta. 
 
 As entradas que correspondem aos pinos 1, 5, 8 e 12 recebem a alimentação de 
12 volts.  
 

Se nenhum sensor for conectado nas entradas do conector J2, teremos também 
teoricamente 12 volts nas entradas 2, 6, 9 e 13. 
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Dessa forma, a diferença de potencial entre as duas entradas será próxima a 
zero (por exemplo, pinos 1 e 2), não havendo tensão na saída da porta (no caso, pino 
3). 

Isto ocorre porque a corrente sobre o resistor R5 é extremamente baixa, 
portanto, a queda de tensão sobre o mesmo pode ser desprezada 

 

 
 
Quando o sensor é coberto pela água, uma resistência é introduzida no pino 2, 

provocando uma acentuada queda de tensão em R5 em virtude da corrente que 
circulará pela malha formada por VDC, R5, resistência da água e terra. 

 
Veja abaixo o efeito final, supondo todos os sensores cobertos pela água. 
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Os resistores R9 a R12 representam a resistência da água que varia, 
dependendo da pureza da mesma, de 20k a 50k. Na simulação foram usados resistores 
de 30k. 

 
Observe o efeito que o resistor R9 (simulando o sensor coberto pela água) 

provoca no circuito, analisando as tensões (saída – pino 3) na figura abaixo: 
 

 
 

 Compare abaixo as tensões ao se retirar o sensor da água: 
 

 
 

 O diagrama funcional desse CI é mostrado a seguir: 
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As figuras a seguir mostram o layout da placa, cuja medida é de 5,1cm x 5,5cm: 
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 Veja a seguir a PCI do projeto: 

  
 

Detalhe da montagem na PCI: 

  
 
Construção do sensor: A construção do sensor é bastante simples, pois a finalidade é 
medir a resistência ôhmica da água em relação a um referencial (no caso, terra ou 
GND). A figura abaixo sugere a construção de um sensor a partir de uma tira de 
fenolite, onde as áreas soldadas representam o nível do sensor: 
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 A fiação foi fixada na tira de fenolite através de espaguete termo retrátil. No 
entanto, a fiação pode ser fixada também por abraçadeiras tipo Hellerman. 
 
 Para evitar a oxidação do cobre, antes da soldagem toda a superfície foi 
envernizada, incluindo a parte não cobreada. 
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CONSUMO: 
 
 Estando os 4 níveis acionados, ou seja, os 4 leds acesos, com tensão de 
alimentação de 12 volts, o consumo é da ordem de 32mA. 
 
 No entanto, o mesmo pode ser alimentado por uma tensão de 6 volts (4 pilhas 
do tipo AA), onde o consumo cai pela metade. 
 
 Veja na figura abaixo detalhes da alimentação com 6 volts, onde o sensor que 
representa o led verde foi simulado através de um resistor de 39k. 
 

 
 
 
LISTA DE MATERIAIS: 
 
4 – resistores 2M2 - 1/4W 
4 – resistores 1k - 1/4W 
2 – leds 5mm amarelos 
1 – led 5mm vermelho 
1 – led 5mm verde 
1 – soquete DIL14 
1 – circuito integrado 4093 
2 – bornes KF 128-2 180 graus (2 terminais)  
1 – borne KF 128-3 180 graus (3 terminais) 
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