
Devido ao aumento nos casos de fraudes reportadas em postos de combustível, 
percebe-se um crescimento da desconfiança de donos de veículos automotores no 
momento do abastecimento dos seus veículos. Há uma incerteza quanto ao real 
volume de combustível abastecido. Portanto, no intuito de tentar mitigar esse 
problema, este trabalho tem como objetivo propor um sistema de medição que utiliza 
um modelo computacional capaz de mensurar o volume de combustível inserido em 
um compartimento e informar ao condutor do veículo, através do uso de um conjunto 
de equipamentos eletrônicos integrados, como sensores e microcontroladores. 
Espera-se com isso, evitar ou reduzir prejuízos financeiros para os condutores de 
veículos e melhorar a sensação de segurança no momento do abastecimento. Os 
testes realizados com o protótipo criado e o algoritmo proposto apresentaram taxas 
de erro inferiores a 5,8%.
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Due to the increase in cases of fraud reported at the time of supply in gas stations, it 
is noticed an increase in distrust of vehicle owners. There is an uncertainty about the 
real volume of supplied fuel. Therefore, in order to try to mitigate this problem, this 
project aims to propose a measurement system that uses a computational model 
capable of measuring the real volume of fuel inserted into a fuel compartment and 
informing it to the driver, through the use of a set of integrated electronic equipments 
such as sensors and microcontrollers. It is expected to avoid or reduce financial 
losses for the drivers and improve the sense of security at the time of supply. Tests 
realized with the created prototype and proposed algorithms presented error rate 
below 5.8%. 
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Figura 1. Placa Arduino Uno. Fonte:
http://s.glbimg.com/po/tt/f/original/2013/10/03/arduino.jpg 



Figura 2. Sensor ultrassônico. Fonte:
http://seriallink.com.br/loja/images/prod_sensor_ultrassonico_gde.png 
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Figura 3. Protótipo. 
Fonte: Autoria Própria 
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Figura 4. Medidas encontradas nos testes realizados. 
Fonte: Autoria Própria
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