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Resumo Neste artigo é apresentado um Bebedouro       
Automatizado para Pet’s, em que nele tem o propósito de          
ajudar e estimular a adoção dos animais de estimação na qual           
muitos deixam de adotar por não terem disponibilidade de         
tempo que o permita ter cuidados cabíveis aos seus bichos. No           
entanto, além de servir como forma de incentivo, ajuda a          
manter o animal seguro de obter algum tipo de doenças por           
falta de higienização, podendo até contaminar o dono e os que           
convivem no mesmo ambiente. Portanto, foi utilizado neste        
bebedouro uma bomba submersa, adequada para fontes, que        
permite a circulação da água, assim, mantendo o animal         
doméstico sempre hidratado e sem riscos de contaminações.        
Esta bomba deve estar sempre em contato com a água, senão,           
poderá ser queimada dando prejuízos ao dono. Desta forma,         
utilizou-se um microcontrolador Arduino Nano, um dispositivo       
de alarme e um sensor para controle do nível de água e            
acionamento da bomba. Com isso, torna possível que o dono          
possa se manter tranquilo quanto a hidratação do animal, pois          
não há riscos de ter prejuízos, tanto com o bichinho quanto           
com a bomba.  

Palavras Chaves: Bebedouro Automatizado, Bebedouro,     
Animais de Estimação. 

Abstract: In this article is introduced an Automated Drinking         
Fountain for Pets, in which has the purpose of helping and           
stimulating the adoption of pets that many fail to adopt because           
they do not have availability of time that allows them to have            
reasonable care with their pets. However, besides serving as         
way of incentivizing, it helps to keep the animal safe from           
getting some kind of diseases by lack of hygiene, it can           
contaminate the owner and the ones who live in the same place.            
Therefore, it was used in the drinking fountain a submerged          
pump, suitable for fountains, that allows the circulation of the          
water, so, keeping the pet always hydrated and without risks of           
contaminations. This pump must always be in contact with the          
water, otherwise, it can be burn giving damage to the owner.           

This way, an Arduino Nano microcontroller was used, an alarm          
device and a sensor for water level control and pump          
activation. Thereby, it enables the owner to keep calm about          
the animal's hydration, because there are not risks of having          
damage with the little animal and the pump. 

Keywords: Automated Drinking Fountain, Drinking Fountain,      
Pets. 

1 INTRODUÇÃO 
Percebe- se que em meio social muitas pessoas possuem         
contato com animais de forma direta ou indireta no cotidiano e,           
os que mantêm contato direto são os que geralmente se          
dedicam a criá- los, tratá- los, observá- los e educá- los; mas            
não se pode negar a existência dos animais na vida das pessoas            
em que de alguma forma atendem às necessidades delas.         
[DEL-CLARO. 2004] 
No Brasil, de forma particular, está alarmada uma grande         
quantidade de animais abandonados e nota- se isso em         
Salvador onde os Centros de Zoonoses viabiliza por mês uma          
extremidade de três milhões de apreensões de gatos e cães em           
que na estimativa da Secretaria Municipal de Saúde a massa          
canina que circula solta pela cidade deve chegar em cerca de           
trinta mil animais somente nesta Capital. [SANTANA. 1998] 
Os bichos de estimação são os mais vistos nas grandes cidades           
de acordo com uma pesquisa do IBGE na qual revela nas suas            
Estatísticas, em Setembro de 2000, que 59% das pessoas         
possuem algum tipo de animal. [SANTANA. 2006] 
O cuidado com eles vêm sendo citado desde a época de           
Pitágoras onde ele acreditava na metempsicose, doutrina a qual         
uma mesma alma pode animar sucessivamente corpos diversos:        
homens, animais ou mesmo vegetais. [MIZIARA. 2012] Para        
manter um animal de estimação é preciso de alguns critérios          
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além do carinho que se deve ter. É necessário um ambiente           
agradável na residência do dono onde se mantenha uma boa          
higienização e uma alimentação suscetível em que essa deve         
ser adequada para o animal doméstico de forma regulada.         
[Estimação. 2017] 
É perceptível o número de pessoas que deixam de criar ou           
adotar algum animal em meio ao cotidiano corrido e         
estressante. Mas apesar dessas impossibilidades ainda existem       
pessoas que tentam adotar e manter seus animais da melhor          
forma possível. Essas devem conter cuidados já que apesar da          
vida corrida, querem ter um animal. É preciso que tenha          
alguém confiável e disposto a ajudá- lo nos cuidados com a           
higienização, com a provisão constante de água e com a          
alimentação adequada nos seus respectivos horários. [Meus       
Animais. 2017] 
A água é um nutriente bem importante, tanto para a vida           
humana quanto para a vida animal, em que uma perda de           
míseros 10% de água para um animal é sinônimo de morte.           
Portanto, deve- se sempre manter o animal bem hidratado, mas          
a água deve ser bem higienizada e filtrada para evitar doenças           
crônicas. [Sylvia Angélico. 2018] 
O cuidado com a higienização da água é bem importante não           
somente para o bicho de estimação, mas os donos e às pessoas            
que se encontram em contato com o mesmo ambiente, pois no           
Brasil se tornou comum a problemática da dengue e da          
Ae.aegypti em que se encontram normalmente em água parada         
transmitindo doenças que levam à morte. [LEFEVRE. 2004] 
Será apresentado neste artigo o projeto, Bebedouro       
Automatizado para Pet’s, que busca ajudar e estimular as         
pessoas a adotarem algum animal doméstico em que, talvez,         
seja uma dificuldade por conta da forma corrida do dia a dia            
das pessoas. Além de ser uma forma de estimulação, ainda se           
tem um propósito maior que é manter o animal saudável, tanto           
na segurança de que estará sempre hidratado quanto evitando         
doenças transmissíveis. Contudo, têm-se como protótipo ajudar       
a regular a água em forma de fonte, mantendo a circulação da            
água em uma temperatura agradável e descartando a        
necessidade de estar trocando diariamente, pois será feita com         
uma bomba de aquário devendo estar sempre em contato com a           
água, quando ligada, senão ela poderá ser danificada. Para         
evitar a queima da bomba, antes de chegar no nível da água            
próximo à ela, o Sensor de Nível Bóia acionará o Buzzer e o             
Relé, simultaneamente. O Buzzer irá transmitir um som como         
alerta e o dispositivo Relé desligará automaticamente a bomba,         
logo o dono saberá que o recipiente precisa ser preenchido          
novamente; quando preenchido, o Relé recebe outra       
informação permitindo o ligamento da bomba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 TRABALHO PROPOSTO 
 
Os animais sempre estiveram presentes na vida das pessoas         
seja como alimentação, como transporte de carga ou como         
bicho de estimação. Desta forma, muitos animais que viviam         
nas ruas, livres na natureza, passaram a ser domesticados em          
que a pluralidade têm uma preferência maior na adoção de cães           
e gatos. Para sustentar um convívio com esses animais         
domésticos é necessário alguns cuidados que preservem o bem         
estar tanto do animal quanto para o dono em que é preciso de             
diligência em vários cuidados, mas uma inerente são os         
cuidados com a água e a alimentação do bicho de estimação.           
[Jussara de Barros. 2018] 
No entanto, foi observado em uma entrevista de        
empreendedorismos que é existente no Brasil o bebedouro em         
forma de fonte para os bichinhos, com um foco maior nos           
gatos. [globo.com. 2018] Neste âmbito, na realização deste        
protótipo, foi pensado em um mesmo tipo de bebedouro, mas          
com uma abrangência na tecnologia, permitindo que seja um         
bebedouro automatizado para pet’s. Nele foi utilizado uma        
Bomba Submersa para fontes e aquários ideal para esse tipo de           
uso. A bomba submersa deve estar sempre em contato com a           
água, pois deixando-a em falta pode queimá-la, possibilitando        
prejuízos para o dono; desta forma, foi realizado uma         
programação utilizando um Sensor de nível de Água com o          
formato Tipo Bóia, um Buzzer e um Relé conectados ao          
Arduino Nano. 
Para a formação desse projeto, o Sensor Tipo Bóia foi útil na            
medição do nível da água evitando a danificação da bomba. No           
momento em que a bóia não mantiver contato com a água é            
enviado uma mensagem para o Arduíno em que ele concede o           
acionamento do Buzzer e torna possível a emissão de um som           
com uma frequência capaz de alertar o responsável e, ainda, é           
executado o funcionamento do componente Relé onde ele        
proporciona a abertura da chave, tornado possível o        
desligamento automático. Portanto, dessa forma, evita-se a       
queima da bomba e a falta de água para o bicho de estimação. 
 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Houve uma montagem de um bebedouro com um recipiente         
plástico onde no recipiente foi feito um furo para a mangueira           
que jorra a água e na tampa 8 furos onde a água seria liberada              
para ser despejada novamente pro recipiente, mantendo a        
circulação da água. No recipiente também foi feito um corte          
para transpassar o fio da bomba submersa que é ligada          
diretamente na tomada e, ainda foi colocada a mangueira na          
bomba juntamente com uma espécie de torneira, pois ela que          
faz a água jorrar. A bomba fica instalada dentro do recipiente e            
só é ligada quando em contato com a água, senão, permite o            
seu queimamento. Logo abaixo se encontra a tabela com os          
materiais utilizados para montar o físico: 
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Tabela 1- Utensílios para o Físico 

Itens Quantidade  Valor (R$) 

Recipiente 1L 6, 75 

Tampa largura de 17cm ---- 

Mangueira 14cm 0, 50 

Bomba 
Submersa 200l/h 27, 20 

Torneira 1 10, 30 

Total  44, 75 

 
 
Para a realização do Bebedouro Automatizado para Pet´s foi         
feita uma programação no Arduino Nano que é uma versão          
para ser ligado a uma protoboard com uma porta USB acoplada           
sendo ele a menor versão e a mais completa das placas           
Arduino. [Multilógica-Shop. 2018] No Arduino Nano foi       
utilizado um Buzzer, o Sensor Tipo Bóia e um Relé. O Sensor            
Tipo Bóia é um dispositivo eletrônico de utilização versátil         
podendo ser usado em diversos tipos de projetos eletrônicos.         
Esse componente é compatível com Arduino, PIC, AVR,        
NANO, etc., o que facilita sua operação sendo também de          
Nível On- Off. [UsinaInfo. 2018] Já o Buzzer é um          
componente piezoelétrico de sinalização podendo ser utilizado       
de diversas maneiras num determinado projeto em que        
aplicando um sinal elétrico numa tal frequência, o Buzzer         
produz notas que variam conforme à frequência utilizada.        
[Circuitar. 2018] O dispositivo Relé é um componente        
eletrodinâmico onde ele aciona por meio de uma bobina sendo          
responsável na produção em circuitos de saída. [Mundo da         
Elétrica. 2018] 
Para o desenvolvimento deste protótipo foi preciso dos itens         
que se encontram na tabela abaixo:  
 

Tabela 2- Utensílios do Projeto 

Itens Quantidade Valor (R$) 

Arduino Nano 01 45,00 

Protoboard 01 14,00 

Buzzer 01 3,00 

Sensor de nível d’água 01 20,00 

Resistor 10KOhm 0,30 

Jumper MM 05 5,00 

Jumper FF 04 5,00 

Relé 01 15,00 

Total 107,30 

 
A Protoboard, conhecida também como matriz de contatos, é         
utilizada para fazer testes de projetos além de ter inúmeras          
aplicações. Ela é formada por uma base plástica, contendo         

vários orifícios atribuídos à inserção de terminais de        
componentes eletrônicos onde a sua grande vantagem é que os          
componentes podem ser facilmente retirados e utilizados para        
novas montagens de circuitos. [Eletrônica Didática. 2018] O        
Sensor Tipo Bóia em conjunto com o Buzzer e Relé, estão           
ligados à Protoboard onde os Jumper’s interligam ao        
dispositivo Arduino Nano. Esses componentes estão sendo       
alimentados por 5V e ligados aos pinos do Arduino na qual o            
Sensor Tipo Bóia está conectado ao Pino Digital 2, o Buzzer na            
Digital 3 e o Relé em Digital 4. A parte positiva do Buzzer está              
ligada aos 5V e a parte negativa na Digital. No Sensor é            
utilizado um Resistor de 10 KOhm sendo que nele está ligado           
um Jumper para o Digital 3 e outro Jumper para o GND onde,             
em cada terminal destes, está acoplados com os fios da bóia. O            
tipo de Relé desse protótipo está sendo o que possui dois Relés            
no modelo, em uma única placa, mas na programação só está           
sendo útil o segundo Relé. Esse componente também se         
encontra conectado com a parte GND do Arduino e com o           
VCC no 5V, além disso, com o terminal IN2 na Digital 4 e             
com os fios que o interliga à bomba no COM2 e NC2. No             
esquema abaixo é mostrado a formação do circuito com os          
componentes, na qual o Botão está sendo representado como         
Sensor Tipo Bóia: 
 
 

 
Figura 1- Protótipo do circuito com Buzzer, Botão e Relé 

 
O Sensor Tipo Bóia tem um passo importante para os          
comandos dos dispositivos Buzzer e Relé, pois ele possui um          
cilindro com um ímã, normalmente aberto e normalmente        
fechado, que aciona um sensor magnético no meio da hast,          
fechando os contatos dos fios que saem do sensor. [Arduino e           
Cia. 2018] Desta forma ele é programado ao Arduino para que           
quando estiver em contato com o ímã normalmente aberto         
envie uma informação que acione o Buzzer e o Relé, mas           
quando o ímã normalmente fechado estiver acoplado não será         
necessário o Buzzer, somente o dispositivo Relé para que a          
bomba possa voltar ao modo ligado, pois quando no         
normalmente aberto o Relé desliga a bomba e no normalmente          
fechado liga, automaticamente. O Buzzer está programado para        
acionar somente no modo normalmente aberto, num tempo de         
dois segundos em um intervalo de dez segundos, até que o           
Sensor Tipo Bóia volte para o comportamento do normalmente         
fechado. Logo abaixo se encontra o fluxograma explicando o         
funcionamento deste protótipo: 
 

Mostra Nacional de Robótica (MNR)     3 



 
Figura 2-Fluxograma do Protótipo 

 
 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Foi desenvolvida uma programação com o Arduino Nano para         
o Sensor Tipo Bóia, Buzzer e Relé com o propósito de serem            
acionados quando o nível da água estiver pondo a bomba em           
risco, pois quando fora do contato com água permite que ela           
queime. Ao colocar o Sensor Tipo Bóia em contato com a água            
foi possível observar o movimento da bóia na qual ela sobe ao            
ficar em contato com a água e desce quando não está mais em             
contato, portanto, percebe- se que seu ímã no normalmente         
fechado se encontra na parte superior do hast e o outro ímã no             
normalmente aberto na parte inferior. No entanto, quando ela         
se encontra no normalmente aberto, o Buzzer dispara um som          
com uma frequência que torna possível o dono do bicho de           
estimação, ou quem estiver no mesmo ambiente, escutar. Além         
disso, nesse momento que o Buzzer é acionado o Relé também           
recebe uma mensagem que o faz desligar e ligar a bomba           
automaticamente evitando, assim, que seja danificado.      
Contudo, torna possível que o dono possa se manter tranquilo          
quanto a hidratação do animal, pois não terá riscos de ter           
prejuízos, tanto com animal quanto com a bomba. 
Ao ser montado o bebedouro automatizado para Pet’s, foi         
executado um teste com um gato no qual se tornou possível           
observar que, pelo menos com este gato, não houve receio em           
aproximar- se do recipiente. 
 

Figura  3- Aproximação do gato no Bebedouro 

 
Ao ligar a bomba observou-se que ela não transmite algum tipo           
de ruído que possa assustar o animal impedindo- o de manter           
uma aproximação ao recipiente e, apesar dessa bomba utilizada         
no projeto conter LED´s por questão de estética, não foi          
perceptível nenhum tipo de intimidação, de forma particular,        
com esse gato. Além disso, foi observado que a água se           
mantêm em constante circulação ajudando a manter uma        
higienização com temperatura agradável e evitando algumas       
doenças transmitidas por mosquitos que se desenvolvem em        
água parada. 
 

5 CONCLUSÕES 
 
Durante a finalização do projeto, verificou- se que as intenções          
propostas foram realizadas com êxito, pois os objetivos        
determinados foram conquistados de forma proveitosa,      
juntamente com as orientações dadas pelo professor Francisco        
Marcelino do Instituto Federal do Piauí, Campus Teresina        
Central. Contudo, entretanto, foi observado que seria bem        
vantajoso se o dono acompanhasse as informações sobre o         
bebedouro automatizado por meio do smartphone. Portanto,       
pretende- se como trabalho futuro criar um aplicativo que         
possa passar as informações do recipiente do animal para que o           
dono saiba o momento que a bomba foi desligada         
automaticamente e a quantidade de dias que o animal pode          
suportar em relação ao restante de água composta sobre o          
recipiente. 
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