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Resumo 

O aumento da população humana nas últimas décadas contribuiu fortemente para o 

agravamento dos problemas ambientais provocados pelos resíduos gerados pelos humanos, 

principalmente nos grandes centros urbanos, aliando-se ainda a este fato a escassez de água 

potável, que se prevê que seja um dos grandes desafios no futuro. Para mitigar os problemas 

causados no meio ambiente e nas infraestruturas de saneamento provocadas pelo despejo de 

gorduras em sistemas de esgotos, foram criadas leis e normas internacionais que definem 

valores limite de óleos e gorduras enviados para as estações de tratamento de águas residuais 

(ETAR). Estas leis e preocupações levaram à criação de empresas que se especializam na 

recolha de óleos alimentares e gorduras resultantes das unidades de restauração. Estas 

empresas, além da recolha de óleos usados, são muitas vezes também especializadas na 

limpeza de separadores de gordura, de forma a evitar que a gordura resultante destas 

limpezas seja enviada para as ETARs. 

Dada a natureza da área da restauração, pode ser difícil prever quando é necessário efetuar as 

operações de limpeza ou de recolha sem a monitorização constante do estado de enchimento 

dos recipientes (acumuladores de óleo alimentar usado e separadores de gordura), podendo 

resultar em visitas de recolha desnecessárias, aumentando consideravelmente os custos 

operacionais ligados a esta logística, ou em situações de enchimento dos recipientes passando 

a deixar de fazer a retenção de gordura e deixando que esta passe para o sistema de 

saneamento. 

Neste trabalho desenvolveu-se um sistema de monitorização remota que deteta o estado de 

enchimento dos recipientes. O sistema é composto por um módulo de aquisição que faz a 

leitura de uma sonda de nível desenvolvida especificamente para este fim. Sempre que um 

recipiente instalado numa unidade de restauração atinge a capacidade limite, o módulo de 

aquisição envia um alerta para um sistema central, informando-o da necessidade de recolha. O 

sistema central é responsável por receber, armazenar e processar os alertas e, caso necessário, 

enviar parâmetros de configuração para os módulos de aquisição. 
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Abstract 

In the last decades, in addition to the significant increase in human population, there was an 

increase, also significant, in the number of outlets in the field of food industries which has 

become an environmental problem, along with the growing problem of water scarcity. 

To mitigate the problems caused to the environment and sanitation infrastructures caused by 

dumping grease into sewer systems, laws and international standards were created to define 

limits to the amount of oils and fats that are sent into sewers. These laws led to the creation of 

companies that specialize in collecting used cooking oils and fats resulting from the operation 

of industrial kitchens. These companies, in addition to the waste oil collection, are responsible 

for cleaning grease traps, which stop fats and greases resulting from cleaning from being sent 

to the sewage system. 

Given the nature of the food industry area, it may be difficult to predict when it will be 

necessary to perform cleaning operations without constantly monitoring the state of the 

vessels, this can result in unnecessarily frequent visits, considerably increasing operating costs, 

or even illegal situations, if a grease trap begins to overflow into the sewerage system. 

A warning system was developed that, using data acquisition modules, is able to warn a central 

server when a device is ready for cleaning. These modules installed in each grease trap 

communicate with a central unit, which is responsible for receiving and storing alerts. The 

central unit is also able to remotely configure the acquisition modules if needed. 
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1. Introdução 

1.1. Contexto 

A poluição da água provocada por derrame de óleo é geralmente associada a derrame de 

petróleo e seus derivados mas, tal como o petróleo, os óleos e gorduras vegetais e animais 

utilizados nas cozinhas, vulgarmente denominados FOG (Fats, Oil and Grease) [1], provocam 

problemas como redução da quantidade de oxigénio na água e aparecimento de camadas 

solidas de gordura à superfície da água [2]. Além dos problemas causados a seres vivos 

aquáticos, também são registadas mortes de animais terrestres [3]. Para mitigar estes 

problemas, nas ETARs são usados processos para remover a gordura e lamas das águas. Além 

dos problemas ambientais as gorduras de cozinha também causam problemas às 

infraestruturas de esgotos, embora não tenham um aspeto prejudicial, as gorduras no estado 

líquido têm tendência a solidificar e a depositar no interior das canalizações de esgoto à 

medida que a temperatura baixa, restringindo o fluxo e provocando bloqueios que podem 

levar a derrames do sistema de esgoto [4]. Além dos bloqueios, as gorduras que se depositam 

e solidificam nos sistemas de esgoto, Figura 1, podem causar corrosão das canalizações 

construídas em cimento, acabando também por provocar fugas [5]. 

 

Figura 1 - Acumulação de gordura em canos de saneamento [6]. 

A norma Europeia EN 1825 [7] obriga a que todas as cozinhas comerciais e industriais tenham 

instalado sistemas para separar a gordura e os óleos de origem animal e vegetal das águas 

residuais produzidas na sua atividade. Estes sistemas evitam o entupimento das canalizações 

da cozinha causado pelas gorduras e óleos que aderem às paredes dos tubos e evitam também 
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o depósito de inertes (lamas, areias, etc.) ao longo do tempo, que são as causas da maioria dos 

problemas de drenagem nas cozinhas [8]. 

A recolha convencional destes resíduos apresenta alguns desafios para as empresas de 

recolha, tais como a dificuldade em saber quando um separador de gordura se encontra cheio. 

O método atual de recolha consiste em visitas regulares para limpeza, o que implica que por 

vezes as caixas são limpas prematuramente e, por outro lado, há o risco do separador encher 

antes da previsão de enchimento e transbordar para a rede de saneamento. Na área da 

restauração a dificuldade de previsão deve-se à variação na quantidade de gordura produzida 

causada por fatores como eventos pontuais, estações do ano ou até mesmo à conjuntura 

económica [9]. A monitorização manual dos separadores de gordura por parte dos 

responsáveis do estabelecimento é difícil e propícia a esquecimentos e negligência, logo, para 

garantir que os separadores de gordura nunca transbordam para o saneamento é necessário 

fazer recolhas frequentes, o que aumenta significativamente os custos operacionais. 

Os resíduos recolhidos têm vindo a ser alvo de vários estudos no sentido de os valorizar e 

assim tornar a atividade de recolha rentável, como por exemplo, a sua utilização na produção 

de energia elétrica [10] e na produção de biodiesel [11]. 

1.2.Enquadramento com o projeto GreenBox 

O projeto GreenBox, resulta de uma parceria entre a Universidade de Trás-os-Montes e alto 

Douro (UTAD) e a empresa Filtaporto, e visa o desenvolvimento e utilização de tecnologia para 

resolver alguns dos problemas descritos. Este projeto foi financiado pelo programa ON2 na 

modalidade de projeto em copromoção entre a UTAD e Filtaporto e tem como objetivo criar 

uma infraestrutura de suporte para um sistema integrado para recolha seletiva de pré-

tratamento, recolha e armazenamento de óleo vegetal usado e resíduos de gordura, que 

racione estes processos, baixando significativamente os seus custos (diminuição de custos 

superior a 50%) e aumentando significativamente a rentabilidade da atividade económica de 

recolha e tratamento destes resíduos. Este objetivo será concretizado através sistemas 

inovadores de: pré-filtragem da gordura na entrada das caixas de armazenamento e 

redesenho destas caixas para maior eficiência de retenção de gordura; monitorização em 

tempo real da capacidade das caixas de gordura e dos recipientes de recolha de óleo; gestão 

automática das rotas dos veículos de recolha; separação da água no momento da aspiração 

junto da caixa, instalada no estabelecimento cliente. O projeto foi dividido em dois 

componentes, o sistema de aquisição de dados e o sistema central, responsável por toda a 

gestão do sistema. O sistema de aquisição de dados é responsável por monitorizar e guardar 

informação sobre o estado dos recipientes da empresa de recolha, instalados nas unidades de 

restauração. O sistema de gestão é responsável por gerir os recursos da organização e gerar 

rotas otimizadas com base na informação fornecida pelo sistema de aquisição de dados. 
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1.3. Objetivos 

Para resolver o problema da falta de informação quanto à quantidade de gordura armazenada, 

foi criado um sistema de alerta remoto para instalar no reservatório do separador. Neste 

trabalho pretende-se projetar e implementar um sistema para a monitorização do nível de 

enchimentos do recipiente. Este sistema de deteção de enchimento possui uma sonda de 

nível, responsável por detetar quando o óleo chega ao nível predefinido para depois ser 

enviado um alerta com a indicação de recolha. Para interpretar a informação da sonda de 

nível, é utilizado um módulo de aquisição de dados, este módulo é responsável por 

monitorizar a sonda e, no momento adequado, transmitir o alerta de recolha para o sistema 

central de recolha, indicando que o recipiente contém uma quantidade de gordura que 

justifica a sua recolha, restando apenas algum tempo para atingir o seu limite de capacidade. 

Esta margem de manobra é importante porque pode não existir a possibilidade de recolha 

imediata. Com a lista dos separadores a recolher e a sua respetiva localização geográfica, o 

sistema de gestão pode criar rotas de recolha otimizadas, selecionando apenas 

estabelecimentos cujos separadores estão cheios e percorrendo-os por uma ordem que 

garanta o menor percurso possível, diminuindo assim os custos operacionais. 

Os objetivos deste trabalho são: 

• Especificação de sondas deteção de nível adequadas às caixas de retenção de gordura, 

capazes de funcionar mergulhadas nos resíduos acumulados nestas caixas. 

• Construção de várias sondas protótipo para a realização de testes, por forma a avaliar 

o desempenho destas sondas usando diferentes tecnologias. 

• Desenvolvimento do módulo de comunicação entre as caixas de gordura e o sistema 

de gestão central. 

• Especificação de um protocolo de comunicação. 

• Implementação do módulo de receção e tratamento de alertas a funcionar no 

servidor, que irá alimentar o sistema de gestão central. 

• Desenho das alterações a efetuar às caixas de retenção de gordura tradicionais, por 

forma a acomodarem as sondas e o módulo de comunicação. 

1.4. Organização da Dissertação 

Esta dissertação está organizada em seis capítulos. Este primeiro capítulo, introdução, faz uma 

descrição do contexto, enquadramento e objetivos do projeto desenvolvido. O segundo 

capítulo descreve os separadores de gordura utilizados no projeto e os métodos de deteção de 

nível analisados. O terceiro capítulo descreve os métodos de deteção testados durante o 

desenvolvimento do sistema de aquisição e o respetivo resultado. O capítulo quatro descreve 

com detalhe o método de deteção escolhido para integrar os separadores de gordura e a sua 

implementação. O quinto capítulo descreve os detalhes da implementação do sistema de 

aquisição de dados. O último capítulo, a conclusão, consiste nas considerações finais sobre o 

trabalho desenvolvido. 
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2. Separadores de gordura e métodos de 
deteção 

Os separadores de gordura mais utilizados atualmente funcionam com base em dois princípios 

simples, a água e o óleo não se misturam e as gorduras comumente utilizadas em cozinhas são 

menos densas que a água [12]. Após a instalação ou limpeza, o separador de gordura fica cheio 

de água. Quando a água, gorduras e resíduos são despejados na pia da cozinha, os materiais 

sedimentáveis, como por exemplo as areias, acumulam-se no fundo do separador, ao passo 

que as gorduras, uma vez que têm uma densidade inferior à densidade da água, flutuam e 

acumulam se à superfície da água. Ao nível central do separador fica a água, apenas com 

resíduos solúveis e insolúveis com densidade semelhante à da água, pronta para ser libertada 

para o sistema de saneamento público [13]. Na Figura 2 apresentam-se os módulos que 

geralmente compõem este tipo de caixas de retenção de gordura. Face à legislação vigente em 

Portugal para a descarga de águas residuais, o Valor Limite de Emissão para óleos e gorduras é 

de 15 mg/l [14]. 

 

Figura 2 - Caixa de separação simples. 1 - Entrada de resíduos, 2 - Sedimentos depositados, 3 - Gordura depositada, 

4 - Saída para saneamento. 

Estas caixas são geralmente construídas em fibra de vidro ou aço inoxidável, Figura 3, a 

limpeza dos resíduos é feita através de aspiração, sendo o conteúdo posteriormente separado 

no tratamento. 
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Figura 3 - Separador de gordura metálico à esquerda e separador em fibra de vidro à direita. 

 

 

Figura 4 - Veículo utilizado para limpeza dos separadores. 

A limpeza do separador de gordura é feita quando o proprietário do estabelecimento pede ou 

através de recolhas regulares com a utilização de equipamento especializado, Figura 4. Caso 

resulte pouca gordura da operação da organização, pode ser necessário efetuar operações de 

limpeza mesmo que o separador não se encontre cheio porque, em certas condições, pode 

ocorrer a criação de substâncias tais como ácido clorídrico que podem provocar problemas no 

sistema de esgotos a jusante do separador [1].  

Os sensores para medição de líquidos são geralmente divididos entre sensores de medição 

contínua e sensores de presença [15]. Os sensores de medição contínua indicam o nível atual 

do líquido enquanto os sensores de presença apenas indicam se o líquido se encontra presente 

no local onde foi instalado. No sistema que se pretende desenvolver podem ser utilizados os 

dois tipos de sensor, um sensor de presença pode ser instalado num local determinado de 

forma a alertar quando o óleo atinge o nível predeterminado. É também possível instalar 

vários sensores de presença de forma a obter um resultado semelhante ao de um sensor de 

medição contínua. 
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2.1. Condutividade 

Tendo em conta que, regra geral, os óleos vegetais e gorduras animais utilizadas na cozinha 

não conduzem eletricidade foi considerada a deteção através da condutividade da água. Este 

método é frequentemente utilizado na estimativa do nível de água em poços de água, Figura 

5, onde são instalados três elétrodos metálicos a diferentes profundidades, Figura 6. Estes 

elétrodos são depois ligados a um relé de nível que, com base na condutividade elétrica da 

água ou isolamento do ar o relé abre e desliga a bomba de água quando o nível da água não é 

suficiente para tocar na sonda, evitando danos provocados por falta de arrefecimento. 

 

Figura 5 - Relé de nível num quadro elétrico de um furo semi-artesiano. 

 

Figura 6 - Diagrama de instalação de um relé de nível que opera por medição de condutividade. 

Estes relés de nível são também utilizados em caixas de retenção de gordura de grandes 

dimensões, neste caso, o modo de operação é semelhante, mas em vez da condutividade ser 

interrompida pelo ar, é interrompida pela gordura acumulada, Figura 7. O relé é utilizado para 
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ativar um alerta, luminoso ou sonoro, para que o responsável proceda à operação de limpeza 

do reservatório do separador. 

 

Figura 7 - Localização das sondas de condutividade, a vermelho, numa caixa de separação. 

A maior vantagem deste tipo de medição de nível é a sua simplicidade e facilidade de 

utilização, no entanto é necessário algum cuidado com as sondas, tendo em conta que a 

acumulação de resíduos na sonda afeta negativamente a sensibilidade do sistema, este é o 

motivo pelo qual alguns relés de nível, como o representado na Figura 5, têm um regulador de 

sensibilidade, de forma a ajustar a sensibilidade para compensar alterações de condutividade 

provocadas por acumulação de minerais na superfície metálica das sondas. 

2.2. Deteção do nível através de boias com sensor magnético 

As boias de nível são utilizadas frequentemente para a medição de líquidos em depósitos de 

fluidos, tendo em conta que são um método de medição barato e eficaz. Este tipo de medição 

é também frequentemente ligado a sistemas de controlo eletrónicos através da instalação de 

um íman numa boia presa a um eixo vertical com um sensor magnético que deteta a posição 

da boia.  

 

Figura 8 - Boias de nível magnéticas. 
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Estes sistemas, Figura 8, são úteis quando o nível do fluido não pode ser medido através de 

condutividade, quer pelas propriedades condutoras do fluido, quer por risco de incêndio 

provocado por faíscas. Apresentam, no entanto, uma complexidade mecânica elevada, o que 

aumenta os custos do sistema de medição. 

Apesar de estar constantemente cheio de água, é possível utilizar este método para medir o 

nível de acumulação de gordura num separador de gordura. Neste caso é necessário utilizar 

uma boia com densidade superior à das gorduras utilizadas nas cozinhas e inferior à da água, 

desta forma a boia flutua na água mas não flutua na gordura, como representado na Figura 9. 

 

Figura 9 - A boia, a verde, mantém-se entre a gordura, a amarelo, e a água, a azul. 

O sensor magnético, quer mecânico [16], quer eletrónico [17], é instalado no eixo da boia ou 

no exterior da caixa ao nível desejado e ligado ao sistema de alerta de nível. 

2.3. Sensor ótico 

Um tipo de sensor ótico utilizado para a medição de nível de água mede a quantidade de luz 

refletida no interior da sonda. Este tipo de sonda, Figura 10, é geralmente composto por um 

emissor e um recetor de luz instalados dentro de um cone ou prisma transparente com um 

índice de refração conhecido, geralmente 1,5 [18].  

 

Figura 10 - Sensor ótico de presença de líquidos. 
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No ar, com índice de refração de aproximadamente 1, a luz propaga-se no interior do sensor e 

é refletida na ponta do sensor e recebida no recetor de luz, Figura 11. Quando a ponta do 

sensor é mergulhada em água, com um índice de refração diferente, o ângulo de reflexão 

dentro da sonda altera-se e a quantidade de luz que chega ao sensor é diferente, Figura 12, 

através dessa alteração é possível detetar a imersão. 

 

Figura 11 - Quando exposto ao ar, uma grande parte da 

luz é refletida no interior do sensor e chega ao recetor. 

 

 

Figura 12 - Quando mergulhado em água, o ângulo de 

reflexão altera-se e pouca luz chega ao recetor. 

 

O ângulo do cone, ou prisma, da sonda é definido tendo em conta o índice de refração do 

líquido a medir, desta forma deverá ser possível construir uma sonda capaz de diferenciar o 

índice de refração da água, 1,333, do índice de refração do óleo, geralmente superior a 1,333 

[19]. 

Um possível problema para a utilização deste sensor será a formação de uma película de 

gordura na sonda, impedindo o funcionamento normal. A vantagem deste tipo de sensor é a 

possibilidade de custos reduzidos, tendo em conta a simplicidade interna. Embora este tipo de 

sensor também não possua componentes amovíveis, têm que ser tomados cuidados na 

seleção de materiais, tendo em conta que num separador de gordura a sonda está em 

contacto com substâncias ácidas e alcalinas provenientes de restos de comida e de químicos 

de limpeza utilizados nas cozinhas. 

2.4. Sensor de densidade com célula de carga 

Este tipo de sensor utiliza uma boia tal como o sensor descrito no ponto 2 mas, em vez de 

deteção magnética, a boia tem uma vareta vertical a ligá-la a uma célula de carga. Esta célula 

de carga mede a força exercida pela boia. Tendo em conta que a água e a gordura apresentam 

densidades diferentes, deverá ser possível estimar o nível de gordura com base no valor da 

pressão exercida pela boia no sensor. Tendo em conta que a água é mais densa que a gordura, 
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a força exercida pela boia quando a caixa está cheia de água, Figura 13, deverá ser superior à 

força exercida quando a caixa está cheia de gordura, Figura 14. 

 

Figura 13 - Boia mergulhada em água, sensor de carga representado a verde, boia a roxo, óleo a amarelo e água a 

azul. 

 

Figura 14 - Boia mergulhada em gordura. 

Este sistema de medição apresenta uma complexidade mecânica relativamente elevada devido 

ao sistema necessário para transmitir a força exercida pela boia ao sensor, a vareta tem que 

ser mantida na vertical, de forma a maximizar a força exercida pela boia, e ao mesmo tempo 

tem que apresentar pouca resistência ao movimento vertical para que o sistema de retenção 

não afete a medição. Tendo em conta que é utilizada uma célula de carga são também 

necessários mais componentes eletrónicos relativamente caros tais como amplificadores de 

instrumentação para amplificar a variação do sinal a ser medido. 

2.5. Sensor capacitivo 

Um sensor de nível capacitivo, por vezes classificados como sensores de nível RF (rádio 

frequência) [20], explora as características elétricas de um condensador para medir o nível de 

um contentor. Atualmente, as sondas de medição de nível capacitivas mais comuns são sondas 

de medição contínua com uma saída analógica que varia entre 4 e 20mA, que é o método de 

transmissão de dados comum na área da automação industrial [21], e sondas com saída digital 
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RS-232 ou RS-485 [22]. Na Figura 15 é representada uma amostra deste tipo de sondas e na 

Figura 16 a unidade que interpreta o sinal e calcula o volume. 

 

Figura 15 - Sensores de nível capacitivos com saída analógica. 

 

 

Figura 16 - Instrumento de medição de nível com entrada analógica (4-20mA). 

A capacitância entre duas placas pode ser calculada através da fórmula � �
��.��

�
, onde ‘C’ é a 

capacitância, ‘k’ é a constante dielétrica do material entre as placas, ‘A’ é a área das placas e 

‘d’ é a distância entre as placas. Quando o contentor é condutor, é geralmente inserido um 

elemento sensor e é medida a constante dielétrica entre o sensor e a parede do tanque, Figura 

17. Quando a quantidade de líquido no contentor é alterada, a capacitância também é 

alterada e esta diferença é utilizada para a medição do nível. 
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Figura 17 - Representação da forma de medição do nível do líquido através da medição da capacitância entre um 

sensor e a parede do tanque. 

Quando o contentor não é condutor, o princípio de medição é o mesmo mas é inserido um 

elemento sensor adicional e é medida a capacitância entre os mesmos. 

Apesar de eficaz, este tipo de sensor é relativamente caro, com preços geralmente superiores 

a 500 euros [23]. Existem, no entanto, sensores mais simples e baratos, geralmente de 

medição pontual como o sensor representado na Figura 18.  

 

Figura 18 - Sensor de nível capacitivo de medição pontual. 

Este tipo de sensor é geralmente utilizado como um interruptor para ativar uma bomba ou 

válvula quando um contentor está cheio e evitar derrames ao encher [22]. Em vez de medir a 

capacitância entre duas placas, estes sensores medem alterações no efeito de borda 

representado no exemplo da Figura 19. Neste caso é representada uma forma comum de 

detetar toques humanos num botão capacitivo. 
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Figura 19 - Método de deteção de toque em interfaces capacitivas [24]. 
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3. Métodos de deteção de nível: 
implementação e resultados  

Neste capítulo começa-se por apresentar a plataforma de testes que foi construída para 

realizar os testes em ambiente de laboratório e em contexto real. De seguida descrevem-se as 

sondas desenvolvidas para a deteção do nível de gordura nos separadores, com o objetivo de 

selecionar a mais adequada para usar no sistema de monitorização. As três sondas testadas 

baseiam-se nos seguintes métodos de deteção: condutividade, densidade e capacidade. 

3.1. Plataforma de testes 

As sondas foram construídas e testadas em laboratório, e só depois de funcionarem 

corretamente num ambiente controlado, é que foram testadas num separador de gordura 

instalado numa unidade de restauração. Para auxiliar nos testes foi construído um separador 

de gordura transparente, Figura 20, que permite uma rápida avaliação visual do nível de 

gordura presente, e um melhor controlo dos testes realizados no terreno. 

 

Figura 20 - Separador de gordura transparente construído para os testes. 

Nos testes preliminares de laboratório, as sondas foram testadas numa caixa de pequenas 

dimensões, construída para o efeito (representada na Figura 21). Esta caixa permite uma 

validação das leituras efetuadas pela sonda e da estanquidade dos protótipos. 
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Figura 21 - Caixa usada para testes preliminares dos protótipos em laboratório. 

Para reduzir custos e diminuir o tempo de prototipagem as placas de circuito impresso do 

módulo de aquisição foram gravadas no laboratório e os componentes montados 

manualmente. A disposição dos componentes foi feita no computador, sendo posteriormente 

impressa numa folha de acetato transparente, Figura 22. 

 

Figura 22 - Layout da placa de circuito impresso em folha transparente. 

Este layout é colocado numa placa de circuito impresso com verniz fotossensível e exposto a 

luz ultravioleta. Após o processo de exposição, a placa de circuito impresso é mergulhada em 

hidróxido de sódio para remover o verniz em excesso e de seguida mergulhada numa solução 

de percloreto de ferro até que o cobre exposto seja removido. Finalmente o excesso de verniz 

é removido com acetona a placa de circuito impresso está pronta a ser montada, como se 

mostra na Figura 23. 

 

Figura 23 - Placa de circuito impressa após o processo de gravação e limpeza. 
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Depois dos componentes montados na placa é aplicada uma camada de verniz para evitar a 

oxidação do cobre exposto. Na Figura 24 apresenta-se a placa circuito de impresso, utilizada 

no módulo de aquisição do sistema, juntamente com uma moeda para se ficar com uma ideia 

da escala. 

 

Figura 24 - Placa de circuito impresso do módulo de aquisição. 

Nos testes de laboratório, as leituras da sonda são transferidas através de uma porta série e 

guardadas num computador. Nos testes feitos no terreno, os dados das leituras da sonda são 

enviados por SMS (Short Message Service), via GSM (Global System for Mobile 

Communications), para um gateway GSM (Figura 25) que se encontra conetado ao sistema 

central através de uma porta USB. 

 

Figura 25 - Módulo GSM para receção de SMS. 

O gateway GSM, que está representado no esquema da Figura 26, é composto por um módulo 

GSM, um chip de interface USB-UART e um microcontrolador ATtiny13a programado para ligar 

e desligar o gateway  GSM de acordo com as necessidades do sistema. 
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Figura 26 - Esquema do módulo de receção de SMS. 

O gateway GSM é controlado por uma aplicação, Figura 27, responsável por receber as leituras 

das sondas. Depois de recebidas, as amostras são guardadas numa base de dados e 

organizadas de acordo com o módulo de aquisição as enviou. 

 

Figura 27 - Interface da aplicação de receção de SMS. 

Para baixar custos em comunicações na fase de desenvolvimento, em vez de módulos GSM 

foram utilizados módulos XBee, estes módulos rádio podem ser programados para 

comunicações ponto-a-ponto, ponto-a-multiponto e rede mesh [25], quando são necessárias 
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comunicações sem fios no laboratório. Para este efeito foi construído um módulo de aquisição 

com um rádio XBee integrado, Figura 28. 

 

Figura 28 - Módulo de aquisição com rádio XBee S2. 

 

Figura 29 - XBee configurado como coordenador com 

interface USB. 

Este módulo permite que sejam recebidos dados sem fios quando as sondas em teste têm que 

ser colocadas longe do servidor e, por isso, comunicação com fios pode não ser prática. Este 

método de comunicação sem fios permite também que sejam enviadas grandes quantidades 

de informação sem custos de operação, o que não acontece com o módulo GSM. Na Figura 29 

está representado o rádio XBee utilizado como coordenador, ligado ao servidor através de um 

cabo USB. Na Figura 30 é apresentada a interface da aplicação desenvolvida para receber as 

leituras por XBee. 

 

Figura 30 – Interface da aplicação desenvolvida para receção de dados através de rádios XBee. 
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Para utilizar em simultâneo vários nós com sensores, com apenas um nó coordenador do 

servidor, foi utilizada comunicação em modo API entre os módulos XBee. Este modo de 

comunicação é mais versátil, mas obriga à implementação de partes do protocolo XBee API no 

microcontrolador e na aplicação de receção do servidor. Com base na documentação 

disponibilizada pelo fabricante [26] foi implementada uma função de transmissão, cujo código 

se documenta no anexo A. 

O módulo de aquisição foi também programado para ter a capacidade de receber comandos 

do servidor, através do rádio XBee. Para o efeito foram implementadas as funções de receção 

e de verificação da mensagem recebida, cujos códigos se documenta nos anexos B e C, 

respetivamente. 

3.2. Implementação da sonda de condutividade 

Tendo em conta que o método por condutividade é o mais simples e tem o potencial de ser 

significativamente mais barato que os outros métodos analisados, foi construída uma primeira 

sonda para deteção de nível baseada neste método. No protótipo criado para avaliação do 

método, com o esquema representado na Figura 31, o sistema de monitorização é composto 

por um módulo de aquisição que recebe as leituras de 7 sondas metálicas, cujas 

condutividades variam de acordo com o meio envolvente (água ou óleo). Uma das sondas é 

colocada no fundo do separador, sendo usada como referência (água), enquanto as outras 6 

sondas são instaladas verticalmente numa das paredes laterais do separador de gordura, 

conforme ilustrado na Figura 32. 

 

Figura 31 - Esquema do módulo de aquisição do protótipo de sensor por condutividade. 
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Cada uma das seis sondas instaladas verticalmente está ligada a um pino de entrada do ADC 

(Analog-to-Digital Converter) do microcontrolador, ATmega328 [27]. Quando a caixa está vazia 

(cheia de água), Figura 32, e porque a água é condutora, todos os pinos apresentam o valor 

1023 (valor máximo do ADC de 10 bits), visto que estão ligados pela água à referência de 5V.  

 

Figura 32 - Sondas de condutividade, representadas a vermelho, numa caixa vazia. 

À medida que o óleo se vai acumulando, Figura 33, as sondas vão ficando isoladas e os seus 

pinos ficam a 0, ou um valor perto de 0, indicando que não há contacto com a sonda de 

referência. 

 

Figura 33 - Sondas de condutividade, representadas a vermelho, numa caixa com óleo. 

Nos ensaios efetuados em laboratório, usando a plataforma de testes descrita anteriormente, 

as sondas de condutividade mostraram-se eficazes para detetar o nível de óleo vegetal que se 

foi adicionando ao separador. Quando o mesmo sistema de medição foi instalado numa 

unidade de restauração, revelou-se inadequado para cumprir o objetivo pretendido. 

Observou-se que todos os pinos apresentavam leituras superiores a 1000 unidades mesmo 

com as sondas cobertas por óleo.  

Após uma análise mais cuidada do conteúdo do separador, constatou-se que nos separadores 

de gordura mais pequenos, neste caso de 50 litros, os resíduos de gordura não se aglomeram 

de forma heterogénea, como acontece com o óleo vegetal usado nos ensaios de laboratório. 

Os resíduos de gordura de cozinha tem tendência a aglomerarem-se em glóbulos de gordura 
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de vários tamanhos com água entre eles, o que impede que as sondas fiquem totalmente 

isoladas. 

3.3. Implementação da sonda de densidade com célula de carga 

Após o insucesso na deteção do nível de acumulação de gordura na água por condutividade foi 

considerada a implementação de uma sonda de densidade com célula de carga. Na Figura 34 é 

apresentado o esquema do módulo de aquisição que serviu para a implementação do 

protótipo que usa uma célula de carga para responder às variações de densidade do meio 

envolvente.  

 

Figura 34 - Esquema do módulo de aquisição de dados para o protótipo do sensor com célula de carga. 

Para medir as alterações na densidade do conteúdo do separador foi instalada uma boia de 

plástico com uma haste vertical, visível na Figura 35. 
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Figura 35 - Boia para medição de densidade do meio com célula de carga. 

O sinal proveniente da célula de carga depois de amplificado por um amplificador de 

instrumentação (AD623) [28], é convertido em sinal digital por uma ADC. 

 

Figura 36 - Célula de carga da sonda de densidade. 

Após a conclusão do protótipo, o separador foi instalado numa unidade de restauração para se 

avaliar o seu funcionamento num cenário real. O microcontrolador do módulo de aquisição foi 

programado para fazer leituras diariamente e enviá-las por SMS através do módulo GSM 

integrado. 
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Durante os testes concluiu-se que o sensor não tinha sensibilidade suficiente para diferenciar 

entre a densidade da água e do óleo, talvez pelo fato do método de medição envolver um 

processo mecânico que pode introduzir erros nas leituras. Além disso, este método obriga à 

utilização de componentes caros, como amplificador de instrumentação. Por estes motivos, o 

desenvolvimento do método de medição da densidade com célula de carga foi também 

abandonado. 

3.4. Implementação da sonda capacitiva 

O primeiro sensor capacitivo implementado é o que está representado na Figura 35, as duas 

placas de cobre paralelas ao lado da boia. Este sensor é composto por um par de placas em 

paralelo ligadas a um oscilador simples, representado na Figura 37. 

 

Figura 37 - Circuito oscilador da sonda capacitava. 

A frequência de saída do oscilador é dependente do valor das duas resistências (R1 e R2), e do 

valor do condensador, podendo ser estimada pela fórmula � =
�.���

�∗�
 [29] 

O condensador, que neste caso constitui a sonda, é construído com duas placas colocadas 

paralelamente. Sempre que se verifica uma alteração na capacitância da sonda, induzida pela 

alteração do meio, ocorre também uma alteração na frequência de saída do oscilador. 

Verificou-se que as alterações de capacitância são muito pequenas e, por isso, a capacitância 

do cabo entre a sonda e o oscilador, com cerca de 30cm, revelou-se demasiado elevada e 

difícil de prever com cabos normais. Foi decidido construir um novo protótipo com a sonda e o 

circuito oscilador o mais perto possível. Foram cortados dois elementos para a sonda a partir 

de um tubo de alumínio, representados na Figura 38. 
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Figura 38 - Elementos da sonda do segundo protótipo de deteção capacitiva. 

A placa de circuito impresso, com o esquema representado na Figura 39, foi gravada com o 

menor tamanho possível, de modo a ficar dentro do elemento de referência da sonda (terra). 

 

Figura 39 - Esquema do circuito oscilador da sonda, segundo protótipo. 

Na Figura 39 é também possível verificar que o oscilador tem por base num chip temporizador. 

Na montagem foi utilizada a versão CMOS do chip representado [30] de forma a reduzir o 

consumo de energia e facilitar a configuração das características do sinal de saída. A partir da 

frequência devolvida pelo oscilador é possível estimar a soma da capacitância da sonda e do 

fio da sonda com a equação � =
�,��

	������.

 , onde C é a capacitância da sonda e f a frequência 

do oscilador. Na Figura 40 está representada a saída do oscilador da sonda durante a fase de 

construção. 
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Figura 40 - Sinal obtido à saída da sonda. 

Concluída a ligação dos elementos da sonda à placa de circuito impresso, foi cortado um tubo 

de plástico de forma a isolar a sonda, Figura 41, e todos os orifícios foram selados com cola 

quente e vedante universal, Figura 42. 

 

Figura 41 - Sonda capacitiva montada à direita e invólucro de plástico à esquerda. 
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Figura 42 - Sonda concluída. 

Para testar esta sonda em laboratório foi utilizada a caixa de testes da Figura 34. A sonda foi 

completamente mergulhada em água e de seguida foi vertido óleo vegetal no compartimento 

da sonda, desta forma a água desse compartimento foi sucessivamente sendo substituída por 

óleo. Na Figura 43 estão representadas as amostras tiradas automaticamente à medida que a 

quantidade do óleo foi aumentando. A frequência de amostragem utilizada foi 1Hz. 

 

Figura 43 - Resultados do teste controlado. 

A amostra 1 da Figura 43 indica a frequência de oscilação com a caixa cheia de água, a partir da 

equação supracitada é possível estimar que a capacitância da sonda na água é de 94pF. A 

partir da segunda amostra foi adicionado um litro de óleo vegetal, a capacidade de retenção 
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da caixa, a um ritmo constante de aproximadamente 0,5 litros por minuto. A frequência 

alterou-se a partir da amostra 23, momento em que o nível do óleo se aproximou da sonda, 

observando-se um aumento de frequência. A partir da amostra 125 continuou a ser adicionado 

óleo, mas o valor não se alterou pois a sonda estava completamente imersa em óleo. A 

capacitância da sonda envolvida em óleo é aproximadamente 56pF, ou seja, uma diferença de 

aproximadamente 38pF em relação à sonda mergulhada em água. 

Para verificar o efeito de variações de temperatura da sonda na frequência, foi utilizada a 

mesma sonda na caixa de testes cheia de água aquecida até 25oC (graus celsius) e 

gradualmente arrefecida até aos 10 oC. A partir da Figura 44 é possível verificar que a 

temperatura afeta a frequência de oscilação de forma previsível. 

 

Figura 44 - Relação entre a temperatura e a frequência. 

O aumento da frequência com a diminuição da temperatura é um efeito cumulativo provocado 

pela alteração da constante dielétrica da água e pela variação dos valores dos componentes. 

Concluídos os testes de laboratório preliminares, a sonda foi testada na caixa transparente que 

foi instalada numa unidade de restauração para testes em ambiente real. O módulo de 

aquisição de dados foi programado para fazer leituras da sonda a cada 6 horas e enviar o 

respetivo valor de frequência, por SMS. Os valores recebidos estão representados na Figura 

45. 

A frequência de amostragem ( 6 horas) foi estabelecida com base no funcionamento normal 

de uma unidade de restauração, considerando-se que entre cada refeição é feita uma leitura. 
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Figura 45 - Resultados do teste em ambiente real. 

A barra vertical, no gráfico da Figura 45, indica o momento em que a sonda ficou envolvida em 

óleo, observando-se que os valores das leituras a partir desse momento são claramente 

superiores. Os picos negativos que se observam no gráfico poderão ser provocados pela 

utilização de água quente que aquece toda a caixa, e tal como foi verificado na Figura 44, a 

frequência do oscilador desce à medida que a temperatura do meio sobe. 

Para uma melhor compreensão dos fatores que influenciam os resultados obtidos, foi 

adicionada às sondas um sensor de temperatura, Figura 46.  O sensor de temperatura baseado 

no chip DS18B20 [31] foi ligado a um módulo de aquisição, com um LCD para monitorização 

local da temperatura no interior do separador, Figura 47.  

 

Figura 46 - Sensor de temperatura digital com um invólucro termo-retrátil estanque. 
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Figura 47 - Separador de gordura transparente com monitorização de temperatura. 

Na Figura 48 está representado um dos testes onde, apesar de presente algum ruído, é visível 

a influência da temperatura nas leituras da frequência, adquiridas pela sonda capacitiva. 

 

Figura 48 - Influência da temperatura num teste em ambiente real. 

Para eliminar o ruído presente no sinal adquirido pela sonda capacitiva, foi implementado no 

programa de receção uma função de suavização do sinal, de utilização opcional, cujo código 

está no anexo D. Na Figura 49, é apresentado um gráfico com o sinal adquirido por uma sonda, 

afetado pela presença de ruído e o correspondente sinal depois de suavizado. 
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Figura 49 – Suavização do sinal da sonda capacitiva. 

Ao analisar a Figura 49 é possível concluir que, utilizando os dados compensados, valores 

superiores a 29kHz indicam com bastante confiança a presença de óleo na sonda. Utilizando o 

mesmo critério com os dados em bruto, obtêm-se dois falsos positivos na amostra 407 e 563 

provocados por ruído. Uma alternativa para filtrar falsos positivos, sem a utilização de médias 

ou outras funções de suavização que necessitem de histórico, é exigir um determinado 

número de leituras consecutivas acima do valor predefinido, antes de disparar o alarme da 

presença de óleo.  

Foram construídas sondas com os elementos metálicos em alumínio, cobre e aço. Mais que a 

liga metálica usada, é o tamanho da sonda que influencia os valores das leituras. Quanto maior 

for a sonda maior é a capacitância e, naturalmente, menor é a frequência de oscilação. 
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4. Sonda capacitiva adotada 

Neste capítulo é feita uma descrição detalhada do hardware e do software usado na 

implementação da sonda capacitiva que foi a adotada para integrar o sistema de 

monitorização. 

4.1. Construção da sonda 

O formato e materiais escolhidos para a construção da sonda final foram escolhidos não só 

para maximizar a performance mas também de forma a facilitar o processo de construção e a 

minimizar o preço final. 

Como base para os elementos metálicos da sonda foi utilizado tubo de aço inoxidável com 22 

milímetros de diâmetro, Figura 50, cortado de forma a obter elementos com 2 centímetros de 

comprimento. Caso sejam utilizados elementos muito compridos, a área de deteção torna-se 

muito grande tornando-se mais difícil perceber com exatidão que o óleo chegou ao nível 

predefinido para lançar um alerta. Caso sejam utilizados elementos muito pequenos a 

frequência de oscilação torna-se muito elevada, podendo tornar-se difícil de contar com um 

microcontrolador com baixa velocidade de relógio. 

 

Figura 50 - Tubo utilizado para construção das sondas, liga AISI 304. 
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O invólucro da sonda é construído a partir de tubo para isolamento elétrico VD com 25 

milímetros de diâmetro, Figura 51, cortado de forma a obter invólucros com cerca de 10 

centímetros de comprimento. 

 

Figura 51 - Tubo de plástico utilizado como invólucro para as sondas. 

A cada elemento metálico é soldado um fio elétrico, Figura 52, de forma a ligá-lo com 

facilidade à placa de circuito impresso. 

 

Figura 52 - Elemento metálico da sonda com terminal já soldado. 

Concluída a ligação dos elementos metálicos à placa de circuito impresso, todos os 

componentes são inseridos no invólucro, Figura 53, e este é selado inicialmente com cola 

quente, Figura 54, e posteriormente com vedante universal, Figura 55. 
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Figura 53 - Sonda pronta a ser selada. 

 

Figura 54 - Sonda com a primeira camada de 
vedante. 

 

Figura 55 - Sonda terminada. 

É importante que as sondas sejam semelhantes, uma vez que pequenas alterações no 

tamanho dos elementos metálicos e no comprimento dos fios dos mesmos provocam 

alterações significativas na frequência de saída, sendo desta forma muito difícil construir 

manualmente sondas com saída igual nas mesmas circunstâncias. A consistência dos 

resultados só será facilmente obtida com um processo de construção automatizado. 
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4.2. Firmware 

De forma a fazer a gestão das leituras efetuadas pela sonda foi adicionado um 

microcontrolador ATtiny13a [32], como representado na Figura 56. 

 

Figura 56 - Esquema da primeira sonda com microcontrolador ATtiny13a integrado. 

Este microcontrolador foi programado, usando a linguagem C, para quando ativado, forneça 

energia ao oscilador através do pino PB0, aguarde que o oscilador estabilize, conte o número 

de impulsos no pino PB1 durante 100 milissegundos, obtendo-se desta forma a frequência de 

oscilação com resolução de 10 Hz. É depois lida a voltagem no pino PB3 através do ADC, ligado 

a um termístor para ser possível ter uma estimativa da temperatura interna da sonda. Estes 

valores são finalmente convertidos para texto e enviados para o módulo de aquisição pelo 

pino PB2 através de uma implementação por software de uma porta UART, visto que o 

microcontrolador, escolhido pelo seu pequeno tamanho e baixo preço, não possui um módulo 

UART implementado por hardware. Para variar a temperatura da sonda de forma controlada, 

foi adicionado controlo de temperatura à plataforma de testes, visível na Figura 57. 
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Figura 57 - Plataforma de testes com controlo de temperatura. 

Para facilitar o processo de testes foi também construído um módulo de aquisição com 

capacidade de armazenamento de leituras, Figura 58, o que permite automatizar o processo 

de recolha de dados no laboratório. 

 

Figura 58 - Módulo de aquisição de laboratório. 

Na Tabela 1 apresentam-se as leituras registadas a várias temperaturas pela sonda quando em 

contacto com o ar. 



38 
 

Tabela 1- Leituras registadas pela sonda a diferentes temperaturas. 

 

Através dos resultados da Tabela 1, foi elaborada a seguinte fórmula de compensação para 

compensar a variação de temperatura: � = f + (�CAL − ADC�. 25), onde ‘C’ é o valor 

compensado, ‘f’ é a frequência lida, ‘CAL’ é o valor de calibração e ‘ADC’ é o valor lido do 

‘ADC’. Assumindo que a sonda é calibrada a 18 graus Celsius, com o valor ADC 608, foi aplicada 

a equação de compensação, � = f + (�608 − ADC�. 25), obtendo-se os resultados da Tabela 

2. 

 

Tabela 2 - Resultado da compensação das leituras da tabela 1. 
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É possível verificar na Tabela 2 que a fórmula de compensação fornece uma aproximação 

adequada à margem de ruído, tendo em conta que em condições semelhantes a frequência de 

saída pode variar cerca de 1kHz devido a ruído. 

O firmware programado para os testes descritos acima ocupou quase na totalidade o espaço 

disponível no microcontrolador (1KiB). Para implementar as funcionalidades adicionais 

necessárias, e para facilitar o processo de comunicação entre as sondas e o módulo de 

aquisição, o microcontrolador ATtiny13a foi substituído por um ATtiny25 [33], esquema na 

Figura 59.  

 

Figura 59 - Esquema da sonda com microcontrolador ATtiny25. 

Este microcontrolador, além de mais capacidade para código (2KiB), possui um módulo USI 

(Universal Serial Interface) implementado em hardware, capaz de comunicar em vários 

protocolos [33] [34]. O protocolo de comunicação final escolhido foi I²C (Inter-Integrated 

Circuit), um protocolo que utiliza apenas dois fios, linha com sinal de relógio e linha de dados, 

para comunicação bidirecional (half-duplex) [35]. O protocolo I²C, também comumente 

denominado Two Wire Interface, é um protocolo de comunicação em série que suporta vários 

dispositivos master e slave num só barramento. Este protocolo foi inventado pela Philips, 

atualmente mantido pela NXP, para utilização em dispositivos eletrónicos com necessidade de 

comunicação de dados a baixas velocidades. Em 1995 a Intel, com base no protocolo I²C, 

definiu um protocolo chamado SMBus com tolerâncias mais restritas, o que permite a sua 

utilização com dispositivos I²C em barramentos SMBus, com pequenos ajustes [36]. Na sua 

especificação original o protocolo I²C funcionava a uma velocidade da linha de relógio máxima 

de 100kHz, a versão 4, a última revisão até à data (2012), já permite velocidades de relógio até 

5 MHz [37]. A velocidade de relógio, definida pelo dispositivo master, pode ter um valor 

arbitrário, desde que respeite o limite máximo do dispositivo slave mais lento do barramento. 

Esta velocidade, no caso da sonda de nível, é diretamente proporcional à velocidade de relógio 

do microcontrolador, ou seja, quanto mais elevada for a frequência de relógio do oscilador 
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interno, mais elevada será a velocidade máxima do módulo USI mas também maior será a 

utilização de energia. Quando são utilizados vários dispositivos master no mesmo barramento 

é necessário utilizar algum método para evitar colisões, no caso de dois master iniciarem 

comunicação ao mesmo tempo. No método definido pelo protocolo I²C, denominado 

Arbitration, cada dispositivo, além de escolher o estado da linha de dados, também verifica se 

a linha se mantém no estado esperado, caso contrário assume que não tem autorização para 

comunicar e deixa de interagir até ter uma nova oportunidade. Segundo a especificação, é 

possível utilizar com um master até 112 dispositivos slave, tendo em conta que estão 

disponíveis 7 bits para o endereço, dos quais 16 endereços são reservados [38]. Este protocolo, 

implementado em hardware em vários microcontroladores de vários fabricantes, permite que 

um único módulo de aquisição de dados possa receber informação de vários sensores 

utilizando a mesma linha de comunicação, como representado na Figura 60. Devido à sua 

simplicidade, este protocolo tornou-se uma norma industrial a nível mundial [35]. 

 

 

Figura 60 – Comunicação de um master I²C com vários dispositivos slave no mesmo barramento. 

Caso sejam respeitados os requisitos do protocolo, tais como a utilização de um endereço 

único em cada slave, não ocorrem colisões durante a comunicação porque é o dispositivo 

master que controla a ordem de comunicação e cada slave apenas responde ao seu endereço. 

O endereço por defeito, escolhido aleatoriamente, é 0x26. Este endereço pode ser alterado 

pelo master caso sejam utilizadas várias sondas no mesmo barramento. Os comandos 

implementados no firmware e aos quais a sonda responde estão listados na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Comandos para operação e configuração da sonda. 

Comando 

(byte) 

Descrição da operação Parâmetros 

(bytes a enviar) 

Resposta 

(bytes recebidos) 

0x61 Tirar amostra 0 6 

0x65 Mudar endereço I²C 1 1 

0x63 Definir CAL 2 2 

0x6B Definir k 1 1 

0x6C Ler configuração 0 4 

0x74 Ler temperatura 0 2 

0x78 Calibrar 0 2 

0x43 Ligar/desligar compensação 1 1 

0x73 Ler número de série 0 8 

Na Figura 61 está representada a comunicação de um pedido de leitura de uma amostra 

capturada por um analisador lógico [39]. De notar o endereço da sonda, 0x26, no início da 

mensagem, o que informa outros dispositivos ligados ao mesmo barramento para ignorarem a 

mensagem. 

 

Figura 61 - Pedido de amostra a uma sonda com o endereço 0x26, linha de relógio em cima e linha de dados em 

baixo. 

Após este pedido é necessário que o módulo de aquisição aguarde o tempo necessário para 

que a sonda tenha os dados prontos a enviar, isto porque no protocolo I²C apenas o master 

pode alternar a linha de relógio e, desta forma, o dispositivo slave não tem como avisar 

quando a amostra está pronta. Após este tempo de espera, o master pede a resposta à sonda, 

tal como representado na Figura 62. 
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Figura 62 - Resposta da sonda ao pedido de amostra. 

De notar que o pedido de leitura também se inicia com o endereço da sonda, ou seja, apenas a 

sonda com o endereço 0x26 tem autorização para enviar dados. Após o pedido de leitura são 

recebidos 6 bytes, cujo significado está descrito na Tabela 4. 

Tabela 4 - Bytes recebidos após um pedido de amostra. 

Byte 1 2 3 4 5 6 

Valor na 
Figura 62 

0x00 0x02 0xF4 0x01 0xF2 0x16 

 Frequência (MSB) Frequência Frequência (LSB) ADC ADC Verificação 

Na sonda, a frequência é lida para uma variável de 4 bytes, dos quais apenas 3 bytes são 

utilizados, e a temperatura lida pelo ADC é guardada numa variável de 2 bytes. Como o 

protocolo I²C apenas suporta o envio de 8 bits de dados de cada vez, é necessário dividir estas 

variáveis em blocos de 8 bits, tal como descrito no anexo E.  

De cada vez que a função “usiTwiTransmitByte(char c)” é chamada, o byte enviado como 
parâmetro é guardado num buffer e enviado logo que o mestre faça um pedido de 

envio de dados. A variável “soma” é utilizada como checksum, desta forma o módulo de 

aquisição de dados tem como validar se os dados foram recebidos corretamente. Após a 

receção dos dados, estes são processados no módulo de aquisição, tal como descrito no anexo 

F. 

O número de série, endereço e os valores de calibração e configuração da sonda são 

guardados na EEPROM (Electrically-Erasable Programmable Read-Only Memory) do 

microcontrolador de forma a serem lidos sempre que a sonda é ligada. 

Caso ocorra algum problema de configuração ou o endereço da sonda por algum motivo seja 

desconhecido, é possível repor a configuração de fábrica, o procedimento e implementação 

estão descritos no anexo G. 

Quando é enviado o comando 0x78 para a sonda, é feita a leitura do valor da temperatura com 

o ADC, sendo o valor guardado nos endereços 0x02 e 0x03 da EEPROM. No caso de estar 



43 
 

ativado o modo de compensação de temperatura, o valor da frequência será ajustado antes de 

ser enviado. Para confirmar a atualização do valor de calibração, este é enviado para o módulo 

de aquisição. Quando o comando 0x61, utilizado para alterar o endereço da sonda, é 

executado com sucesso, é necessário reiniciar a sonda para que as alterações tenham efeito. 

O circuito utilizado para medir a temperatura através do termístor utiliza cerca de 0,25 mili-

watts quando utilizado a 25 graus Celsius. Para se fazer a leitura da temperatura com a 

máxima precisão é necessário manter a sonda desligada, quando não estão a ser feitas 

leituras, caso contrário a utilização de energia por parte do termístor pode alterar o próprio 

valor registado. 

4.3. Configuração 

Para conseguir uma fácil configuração das sondas a partir de um computador foi desenvolvida 

uma aplicação, Figura 63. 

 

Figura 63 - Interface da aplicação de configuração de sondas. 

Esta aplicação utiliza um conversor USB-UART ligado a um microcontrolador programado para 

servir de interface entre a porta UART do conversor e a interface I²C da sonda. Esta aplicação 

facilita o processo de configuração, tendo em conta que o protocolo de comunicação com a 

sonda foi otimizado para comunicação entre dispositivos eletrónicos e, desta forma, é difícil de 

ser utilizado manualmente por humanos. 
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Para automatizar a programação e configuração em série das sondas, foi desenvolvida uma 

aplicação,  Figura 64, para gerar automaticamente o ficheiro Intel HEX [40] e para programar a 

EEPROM, Figura 65. 

 

Figura 64 – Interface da aplicação para programar a EEPROM nas sondas capacitivas. 

 

 

Figura 65 - Conteúdo do ficheiro EEPROM da sonda. 

Após compilado, o firmware em formato Intel HEX é colocado numa pasta predefinida na 

aplicação, de seguida é gerada a EEPROM com base nos dados de configuração e, finalmente, é 

chamado o programa AVRDUDE [41] com os parâmetros definidos na aplicação da Figura 64. A 

aplicação AVRDUDE programa o firmware e a EEPROM gerada e finalmente programa os fuses 

[42] do microcontrolador de forma a concluir o processo. 
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5. Sistema de Monitorização 

Neste capítulo é descrito o sistema de monitorização, abordando em detalhe aspetos da 

integração do módulo de aquisição com o sistema central, responsável pela gestão global do 

sistema de monitorização. 

5.1.  Arquitetura geral do sistema de monitorização 

O Diagrama 1 representa a vista geral da arquitetura do sistema de monitorização. 

 

Diagrama 1 - Arquitetura do sistema de monitorização. 

A sonda de nível é escolhida de acordo com a natureza dos resíduos a detetar, no caso de um 

separador de gordura pequeno seria utilizada uma sonda de nível capacitiva, como esta sonda 

apenas mede pontualmente, o nível de deteção é definido pelo local onde a sonda é instalada 

no interior do recipiente. Caso seja necessário, os parâmetros de configuração do módulo de 

aquisição, tal como o número GSM do servidor de receção, são atualizados na EEPROM. Após a 

instalação e a configuração dos módulos de aquisição nas unidades de restauração, são 

atualizados na base de dados do sistema central de gestão várias informações: coordenadas da 

localização onde está instalado, a revisão do firmware caso tenha sido alterado, a fonte de 

energia e o estado do módulo de aquisição. A revisão do firmware é importante para que o 
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sistema central conheça as funcionalidades disponíveis em cada módulo de aquisição. O 

conhecimento da origem da energia é também importante para que, caso sejam utilizadas 

baterias, o sistema de gestão possa limitar a frequência de comunicação de forma a poupar 

energia.  

Além dos alertas de nível, os módulos de aquisição também enviam para o sistema de gestão 

central notificações de estado, tais como problemas detetados na sonda, bateria com pouca 

carga ou outras situações anómalas que não impossibilitem a comunicação. 

Quando é recebida um alerta automático o separador é marcado como “cheio” na base de 

dados para que a aplicação de gestão o possa incluir na lista de locais a recolher. Caso seja 

necessário enviar uma mensagem a um dos módulos de aquisição, a mensagem é despachada 

para o servidor de SMS que a enviará quando for possível. 

Caso se verifique um tráfego de mensagens demasiado elevado para um só gateway GSM, 

podem ser adicionados gateways adicionais ao servidor para distribuir a quantidade de 

mensagens recebidas. 

5.2. Protocolo de Comunicação 

O formato das mensagens trocadas entre os módulos de aquisição e o sistema de gestão 

central está definido na Tabela 5. 

Tabela 5 - Estrutura de uma mensagem enviada por um módulo de aquisição. 

Mensagem 

* ID ; Código da 
Mensagem 

; Parâmetros # 

O caractere ‘*’ é utilizado como delimitador de início de mensagem, o caractere ‘#’ é utilizado 

como delimitador de fim de mensagem e os caracteres ‘;’ são utilizados como separadores. 

São suportados vários parâmetros, desde que separados por ‘;’. Caso a identificação do 

dispositivo e o tipo de mensagem sejam válidos, os parâmetros são processados. Na Tabela 6 

estão representados os tipos de mensagem, definidos até ao momento, que podem ser 

enviados pelos módulos de aquisição. 
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Tabela 6 - Tipos de mensagem enviadas por módulos de aquisição. 

Código da 

Mensagem 

Descrição da operação Parâmetros Descrição do parâmetro 

A1 Alerta automático 1 Valor da sonda 

A2 Resposta a pedido de amostra n Valor de n sondas 

AC Comando executado com sucesso 1 Comando recebido 

E1 Erro na sonda 1 Tipo de erro 

E2 Erro no módulo de aquisição 1 Tipo de erro 

E3 Problema com a fonte de energia 1 Tipo de erro 

EC Comando inválido 1 Comando recebido 

O tipo de mensagem A1 é utilizado quando a sonda indica que o contentor está cheio e 

necessita de limpeza ou substituição, é também enviado o valor da sonda. As mensagens A2 

são utilizadas quando o módulo de aquisição suporta consulta remota e é recebido um pedido 

de leitura, sendo enviados como resposta os valores das leituras de todos os sensores ligados 

ao módulo de aquisição. As mensagens AC são utilizadas para confirmar que um comando 

enviado pelo servidor SMS foi recebido e executado com sucesso, como resposta é devolvido o 

comando processado. As mensagens E1 são utilizadas quando é detetado um erro numa 

sonda, tais como falta de resposta a comandos do módulo de aquisição ou obtenção de 

valores não esperados. As mensagens E2 são devolvidas quando é detetada uma anomalia no 

fornecimento de energia, tal como baterias descarregadas. As mensagens EC são devolvidas 

quando é recebido um comando desconhecido ou um comando válido mas com parâmetros 

inválidos. 

As mensagens suportadas pelo módulo de aquisição estão listadas na Tabela 7. 
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Tabela 7 - Tipos de mensagem enviadas pelo Servidor SMS. 

Código da 

Mensagem 

Descrição da operação Parâmetros Descrição do parâmetro 

A3 Pedido de amostra 0  

C1 Alterar o número do servidor 1 Novo número de destino 

C2 Alterar o valor de deteção 1 Novo valor 

C3 Alterar intervalo entre amostras 1 Novo intervalo 

C4 Compensar resultado 1 Tipo de compensação 

C5 Desativar módulo 0  

O tipo de mensagem A3 é enviado para um módulo de aquisição que suporte a consulta 

remota, sendo utilizada quando é necessária uma atualização de estado. Caso seja necessário 

alterar o número para o qual o módulo de aquisição envia as mensagens é enviada uma 

mensagem tipo C1 para esses módulos, em que o parâmetro é o novo número. A mensagem 

C2 é utilizada quando é necessária uma alteração ao valor da sonda a partir do qual o 

separador se considera no estado “cheio”; O novo valor é enviado como parâmetro da 

mensagem. A mensagem C3 é utilizada para alterar a frequência de amostragem, o novo 

intervalo de espera é enviado como parâmetro. A mensagem C4 é utilizada para escolher o 

tipo de compensação de resultado utilizado ou para desligar a compensação de temperatura. 

A mensagem C5 é enviada para um módulo que, por algum motivo, necessita de ser 

desativado, após a confirmação de desativação de mensagem enviada pelo módulo a 

desativar, este desliga a sonda e o módulo GSM entra em modo de poupança energia 

contínuo. 

5.3. Armazenamento de dados 

A informação relativa a cada um dos módulos de aquisição, assim como as mensagens 

recebidas no servidor de comunicações (servidor SMS) e as mensagens em lista de espera para 

envio, são guardadas numa base de dados do sistema de gestão central, representada pelo 

Diagrama 2. 
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Diagrama 2 - Diagrama da base de dados do servidor de comunicação. 

Quando um novo módulo de aquisição é programado a sua informação é adicionada à base de 

dados, esta informação contém o seu código de identificação único, a revisão de hardware e 

software e a sua localização, definida inicialmente como “armazém”. Quando é necessário 

utilizar o módulo de aquisição, é adicionada a informação do tipo de sensor, valor limite para 

alerta, origem de energia, data de instalação e é atualizada a localização. Caso o módulo de 

aquisição esteja programado para se registar periodicamente na rede para receber possíveis 

mensagens, a partir da versão de firmware e do tipo de origem de energia é possível saber se o 

módulo de aquisição suporta receção de comandos remotos, desta forma o servidor marca 

automaticamente com erro qualquer tentativa de envio de comandos para um módulo que 

não suporte receção. 

Quando uma mensagem é recebida no servidor de comunicação (servidor SMS), começa-se 

por verificar se ela respeita a estrutura definida na Tabela 5. Caso a estrutura da mensagem 

esteja correto, ela é guardada na tabela “MensagemRecebida” da base de dados, caso 

contrário é guardada na mesma tabela mas marcada com erro. A mensagem também é 

marcada com erro caso a estrutura seja válida, mas algum dos campos não seja válido, tais 

como um número de identificação inválido ou um código desconhecido. Posteriormente é da 

responsabilidade do sistema de gestão consultar a base de dados para verificar se existem 

mensagens válidas por processar e, após processamento, marcá-las como processadas. 

Para enviar uma mensagem a um dos módulos de aquisição basta inserir uma nova entrada na 

tabela “MensagemEnviar” com o código de identificação do módulo, o código do comando e, 

caso necessário, os parâmetros do comando, tal como descritos na Tabela 7. Caso o módulo de 

destino não suporte a receção de mensagem ou o comando seja desconhecido, a mensagem é 

automaticamente marcada como erro, caso contrário é enviada e definida a data de envio 

para referência. 
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5.4. Identificação dos módulos de aquisição 

Para que o servidor possa identificar os dispositivos é necessário que cada um deles tenha uma 

identificação única. Tendo em conta que cada dispositivo GSM tem um IMEI (International 

Mobile Equipment Identity) único, este código torna-se num excelente candidato para 

identificar o módulo de aquisição. Na base de dados central, o IMEI de cada módulo de 

aquisição é associado às suas características e localização, desta forma quando um alerta é 

enviado, o servidor apenas tem que consultar as coordenadas associadas ao dispositivo para 

saber onde é necessário fazer a recolha. 

O IMEI é um código de quinze dígitos, é composto por quatro campos [43]. O primeiro campo, 

de dois dígitos, indica qual a organização que registou o dispositivo e lhe atribuiu o 

identificador único, o segundo campo, de seis dígitos, identifica o dispositivo, o terceiro 

campo, composto por seis dígitos, indica o número de série e, finalmente, o último dígito é 

utilizado como cheksum, calculado com o algoritmo de Luhn [44]. O tamanho destes campos e 

respetivos significados tem sofrido alterações ao longo do tempo [45] mas, como o tamanho 

se tem mantido igual, não influencia a forma como é utilizado pela aplicação descrita. 

5.5. Fonte de energia 

A maioria dos locais onde são instalados separadores de gordura têm disponível energia 

elétrica, bastando neste caso incluir um adaptador AC-DC capaz de fornecer 4,5V ao módulo 

de aquisição, que por sua vez fornece energia à sonda de deteção de nível. Quando não há 

nenhuma fonte de energia a uma distância prática, e porque o consumo de energia em modo 

de espera é inferior a 100 microampères, o sistema pode ser alimentado por pilhas. Caso seja 

necessário monitorizar um sistema subterrâneo, pode ser necessário trazer o módulo de 

aquisição até à superfície para obter uma boa cobertura GSM e pode ser necessária uma taxa 

de amostragem elevada, o que resulta numa maior utilização de energia. Para estes casos foi 

desenvolvido um protótipo de módulo de aquisição cuja fonte de energia é uma bateria de 

iões de lítio carregada por um painel solar, Figura 66. 
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Figura 66 - Caixa estanque para módulo de deteção com painel solar de 5,5V na tampa. 

A gestão da carga da bateria é feita por um controlador de carga, esquema na Figura 67. 

 

Figura 67 - Controlador de carga para baterias de iões de lítio. 

O microcontrolador do módulo de controlo [27] é capaz de operar entre 3V, voltagem mínima 

da bateria, e 4,2V, voltagem máxima da bateria, podendo ser alimentado diretamente da 

mesma. Algumas sondas podem exigir voltagens mínimas mais elevadas, por este motivo o 

módulo de deteção com painel solar possui um conversor DC-DC com saída de 5V, Figura 68, 

capaz de ser desligado quando o módulo de deteção entra em modo de espera. Desta forma a 

sonda tem uma fonte de energia com voltagem constante e com consumo de energia em 

modo de espera virtualmente nulo [46]. 
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Figura 68 - Conversor DC-DC. 

5.6. Comunicação 

O método de comunicação por defeito é através do envio de mensagens curtas (SMS), através 

da rede GSM. Como é visível na Tabela 8, existe uma boa cobertura da rede GSM na grande 

maioria do território nacional. 

Tabela 8 - Cobertura GSM em Portugal [47]. 

 

A taxa de entrega de mensagens escritas pode ser consultada na Tabela 9. 
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Tabela 9 - Fiabilidade do serviço de mensagens escritas [48]. 

 

No estudo que deu origem à Tabela 9, a taxa de mensagens não entregues é inferior a 0,5%. Os 

testes efetuados durante o desenvolvimento do projeto, exigiu o envio de mais de 3000 

mensagens pelos módulos de deteção, excluídas as falhas no equipamento tais como antenas 

partidas, falhas na fonte de alimentação do estabelecimento ou outras avarias comuns e 

difíceis de controlar, não foi detetada nenhuma falha na entrega das mensagens por parte do 

operador. Isto é um bom indicador da fiabilidade deste método de comunicação. 

Após a escolha do método de comunicação, SMS via GSM, foi escolhido o módulo GSM SIM900 

[49], visível na Figura 72. Este módulo, certificado para utilização na União Europeia, inclui 

todo o hardware e software base necessário para a comunicação através de redes GSM. Este 

módulo, além de ter capacidade de voz, é capaz de comunicação de dados, com 

implementação no firmware dos protocolos TCP/UDP, HTTP e FTP. Após ligar um cartão SIM 

(Subscriber Identity Module) válido e uma antena GSM, a comunicação é estabelecida através 

de uma das interfaces série. O módulo é controlado pelo microcontrolador com a utilização de 

comandos AT [50] e, como o módulo suporta o envio e receção de SMS em modo de texto, é 

bastante simples implementar uma função de envio de SMS, tal como exemplificado em C no 

anexo H. 

Para minimizar o tamanho do módulo de aquisição, são utilizadas antenas cerâmicas de 

montagem superficial [51], visível na Figura 73, com ganho de 1,5dBi na banda GSM 900 e 1dBi 

na banda GSM 1800. A utilização destas antenas, por serem montadas automaticamente ao 

mesmo tempo dos outros componentes da placa de circuito impresso, torna-se mais barata 

que a utilização de antenas externas, como a antena visível na Figura 69. No entanto, devido 
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ao ganho inferior das antenas cerâmicas, em zonas com má cobertura é necessária a utilização 

de antenas externas, como a utilizada no gateway da Figura 69, com ganho superior (3dBi) de 

forma a garantir a fiabilidade da comunicação. 

A receção de SMS no sistema de gestão central é feita através de um gateway GSM construído 

para o efeito, visível na Figura 69. 

 

Figura 69 - Gateway GSM para utilização no servidor. 

Este dispositivo foi construído com base no protótipo apresentado na Figura 25, sendo ligado 

ao computador através da porta USB. Este dispositivo é também capaz de efetuar e receber 

chamadas de voz, bastando para isso ligar um microfone e auscultadores às fichas de áudio. 

Com o código descrito no Capítulo 4, quando existem muitos pontos de recolha em 

proximidade geográfica, esses módulos de deteção podem utilizar rádios XBee configurados 

numa rede de sensores com apenas um módulo GSM no módulo de aquisição coordenador, 

desta forma é reduzida a quantidade de cartões SIM necessária para que todos os pontos de 

recolha sejam monitorizados. 

Caso sejam utilizados módulos XBee, o endereço de 64 bits do rádio pode ser utilizado como 

identificador do módulo de aquisição, da mesma forma que o IMEI é utilizado quando está 

presente um módulo GSM. 

5.7. Programação dos módulos de aquisição 

Com base no programa exibido na captura de ecrã da Figura 64, foi desenvolvido um 

programa, Figura 70, que gera automaticamente os ficheiros necessários e procede à 

programação dos módulos de aquisição. 
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Figura 70 - Programa utilizado para gerar a EEPROM personalizada para o dispositivo. 

O programa utiliza um ficheiro como modelo, Figura 71, para gerar o ficheiro a gravar na 

EEPROM após programar o firmware. Desta forma, os módulos de aquisição já possuem os 

parâmetros de configuração e o número de série quando são instalados nos locais onde vão 

operar. Na EEPROM são também guardados outros dados importantes para o funcionamento 

do módulo de aquisição, tais como o nível de alerta e o número do centro de mensagens para 

onde o alerta deve ser enviado. 

 

Figura 71 - Modelo da EEPROM pronto a ser modificado. 

O campo de texto “IMEI” é preenchido por um leitor de código de barras, Figura 72. 



56 
 

 

Figura 72 - IMEI do módulo GSM lido através do código de barras. 

O leitor de códigos de barras é ligado ao computador por USB e comporta-se como um 

teclado, ou seja, quando um código de barras é lido, os dados são enviados como se fossem 

premidas teclas num teclado, seguido de um byte “CARRIAGE RETURN” e, finalmente, um byte 

“NEW LINE”. O código de barras é inserido na caixa de texto e, após detetado um IMEI válido, 

o foco é movido para o botão “Programar” e os últimos dois bytes, “\r\n”, ativam o botão e o 

dispositivo é programado. Este método é adequado não só para programação automatizada 

numa linha de montagem, mas também para programação manual, visto que um operador 

apenas tem que ligar o cabo ao dispositivo a programar, Figura 73, e ler o código de barras do 

módulo GSM. 

 

Figura 73 - Programação de um módulo de aquisição. 

O módulo de aquisição visível na Figura 73 pode ser utilizado com todas as sondas capacitivas 

descritas, bastando na maioria dos casos uma reprogramação do firmware. O método utilizado 

para criar os ficheiros que são programados na EEPROM de cada módulo de aquisição está 

descrito no anexo I. 
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6. Conclusão 

Tendo em conta o preço e complexidades dos sistemas de medição disponíveis e a dificuldade 

no agendamento de operações de recolha e limpeza por parte das organizações responsáveis, 

o objetivo principal do trabalho desenvolvido foi a criação de um sistema simples e barato para 

medição de nível em separadores de gordura para cozinhas. A empresa Filtaporto, com 

experiência na recolha, transporte e reciclagem de gorduras e óleos alimentares usados, 

disponibilizou as instalações para a realização de testes, permitindo desta forma validar o 

sistema em condições difíceis de criar em laboratório. 

Foram construídas várias sondas diferentes e, de acordo com os resultados, foram escolhidas 

sondas capacitivas para integrar o sistema final. Foi especificado um protocolo de 

comunicação de forma a facilitar o envio e receção, sendo o método de comunicação por 

defeito SMS através da rede GSM. Após a obtenção de resultados positivos na deteção, foi 

desenvolvido o software de suporte do sistema de alerta, incluindo o firmware das sondas de 

nível, o firmware dos módulos de aquisição e o software para receção dos dados. Os dados 

obtidos são guardados de forma a facilitar um posterior processo de integração com um 

sistema de gestão empresarial. 

Este sistema de deteção, cujos vários componentes de hardware e software foram escolhidos 

e integrados de forma a minimizar custos operacionais e custos de uma eventual produção 

industrial, apresenta-se como uma potencial solução competitiva, tendo em conta as soluções 

existentes no mercado atualmente. 

Tendo em conta a universalidade da deteção por sondas capacitivas [22] e o baixo custo de 

produção, esta sonda pode ser um bom candidato para utilização noutras áreas, tais como na 

monitorização do nível de água em depósitos ou até com produtos sólidos, como em silos de 

cereais. Embora a natureza desta sonda seja medição pontual, a utilização do protocolo I²C 

permite que sejam ligadas várias sondas ao mesmo barramento de comunicação, tal como 

ilustrado na Figura 74. Apesar de limitado, quer pelo número de endereços disponíveis [38], 

quer pelo limite de capacitância das linhas de relógio e de dados de 400pF [37], podem ser 

ligadas várias sondas a um só módulo de aquisição. Caso a capacitância total da linha se torne 

um problema, podem ser utilizados repetidores I²C [52], neste caso a única limitação é o 

número de endereços disponível, 112 endereços. 



58 
 

 

Figura 74 - As sondas, a vermelho, estão todas ligadas ao mesmo barramento, a laranja, ligado ao módulo de 

aquisição, a verde. A água está representada a azul. 

As sondas representadas na Figura 74 podem ser ligadas tal como é ilustrado na Figura 60, 

permitindo que, com uma série de sondas de medição pontual, possa ser obtido um valor 

contínuo com resolução proporcional ao número de sondas utilizadas.  

Para demonstrar a capacidade para diferenciar materiais envolventes através da frequência da 

sonda, a sonda foi envolvida em várias substâncias. Foram guardadas cinco leituras de cada 

substância, a Tabela 10 mostra a média dessas leituras. A sonda foi fixada num recipiente de 

vidro onde foram colocadas as amostras. 

Tabela 10 - Valor da sonda em várias substâncias. 

Substância Frequência (Hz) Temperatura (°C) 

Água 4450 24 

Ar 10617 27 

Arroz 8310 23 

Milho 6857 23 

Areia húmida 4510 23 

Terra seca 10555 25 

Terra molhada 5917 20 
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As amostras de terra foram retiradas do mesmo local, antes e depois de um ciclo de rega, com 

base nos resultados é possível distinguir claramente quando a terra está muito húmida ou 

seca.
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8. Anexos 

Anexo A - Função de envio de mensagens XBee 
static void enviarMSGXB(char *endereco, char *msg, uint8_t *tamanhoMSG){ 
 volatile uint8_t cs = 0; 
 uint16_t tamanhoFrame = tamanhoMSG + 14; 
 enviarUART(0x7E); // delimitador de início do frame 
 enviarUART((tamanhoFrame>>8)); // enviar tamanho do frame 
 enviarUART((tamanhoFrame & 0xFF)); 
 enviarUART(0x10); // TX request 
 cs += 0x10; 
 enviarUART(0x02); // ID fixo 
 cs += 0x02; 
 uint8_t i=0;  
 for(i = 0;i<8;i++){// enviar endereço de destino 
  enviarUART(endereco[i]); 
  cs += endereco[i]; 
 } 
 enviarUART(0xFF); // enviar 0xFFFE para não consultar endereço da rede 
 cs += 0xFF; 
 enviarUART(0xFE); 
 cs += 0xFE; 
 enviarUART(0x00); // max. de hops definido pela rede 
 enviarUART(0x00); // sem opções adicionais 
 for(i=0;i<tamanhoMSG;i++){// enviar mensagem 
  enviarUART(msg[i]); 
  cs += msg[i]; 
 } 
 cs = 0xFF - cs; // preparar checksum 
 enviarUART(cs); // enviar checksum como último byte 
} 
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Anexo B -  Função para receção de mensagens XBee 

Os bytes recebidos são guardados num buffer mas, como é utilizado escaping [53], é 

necessário implementar a conversão adicional na função de receção: 

ISR (USART_RX_vect) //handler do vetor de interrupt de receção da UART 
{ 

i_buff++;//incrementar o índice do buffer 
 buffer[i_buff] = UDR0;//guardar o valor do registo de dados UART no buffer 
 

if((flags & ESCAPE) > 0){ 
  //fazer "un-escape" 
  buffer[i_buff] = buffer[i_buff] ^ 0x20; 
  flags &= ~ESCAPE; 
 }else if(buffer[i_buff] == 0x7E){ //frame novo inesperado 
  buffer[0] = 0x7E; 
  i_buff = 0; // ignorar conteúdo anterior 
  t_frame = BUFFER_SZ; 
 }else if(buffer[i_buff] == 0x7D){ 
  //descartar este byte e fazer "un-escape" no próximo byte recebido 
  i_buff--; 
  flags |= ESCAPE; 
 }else if(i_buff == 2){ 
  //já é possível calcular o tamanho do frame 
  t_frame = (buffer[i_buff-1] << 8); 
  t_frame |= buffer[i_buff]; 
 }else if(i_buff > BUFFER_SZ - 3){ // evitar overflow do buffer 
  i_buff = 0; 
  t_frame = 0; 
 } 
} 
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Anexo C -  Função de verificação de mensagens XBee 

Embora não seja considerada boa prática executar muito código num handler de interrupção, 

o código acima não causa problemas, visto que é sempre executado em tempo inferior ao 

necessário para a UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) receber outro byte. 

Concluída a receção de todos os bytes esperados, o frame é verificado pelo módulo seguinte: 

static uint8_t verificarFrameXBAPI(char *frameZB){ 
 volatile uint8_t i=0; 
 if(frameZB[i] == 0x7E && i_buff > (i+2)){ 
  i++; 
  uint16_t length = (frameZB[i]<<8); 
  i++; 
  length |= frameZB[i]; 
  if((i_buff-i) > length){ 
   //calcular checksum 
   volatile uint16_t c = 0; 
   volatile uint8_t cs = 0; 
   int j = i; 
   do{ 
    j++; 
    c++; 
    cs += frameZB[j]; 
   }while(c<length); 
   cs &= 0xFF; 
   cs = 0xFF - cs; 
   j++; 
   if(cs == frameZB[j]){ 
    //checksum igual, é válido. Devolver posição dos dados 
    i--; 
    return i; 
   }else{ 
    return 0; //erro na verificação 
   }     
  }else{ 
   return 0; //erro na verificação 
  } 
 }else{ 
  return 0; //erro na verificação 
 } 
} 

  



68 
 

Anexo D – Função de suavização 

         private int[] calcularMA(int[] valores, int tamanhoJanela) 

        { 
            int[] janela = new int[tamanhoJanela]; 
            int i = 0; 
            //int j = 9; 
            int[] resultado = new int[valores.Length - tamanhoJanela]; 
            do 
            { 
                Array.Copy(valores, i, janela, 0, tamanhoJanela); 
                double m = janela.Average(); 
                resultado[i] = Convert.ToInt32(m); 
                i++; 
            } while (i < valores.Length - tamanhoJanela); 
 
            return resultado; 
        } 
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Anexo E – Divisão de variáveis grandes em blocos de 8 bits 

volatile char temperh, temperl, soma; 
volatile char buffer[3]; 
volatile unsigned long freq; 
 
lerADC(); //ler a temperatura 
//dividir o registo  de 10 bits ADC em 2 bytes para ser enviado 
temperl = ADCL; 
temperh = ADCH; 
freq = contarFreq(); // ler a frequência 
soma = 0; 
//dividir a variável em 3 bytes para ser enviada 
buffer[2] = freq; 
buffer[1] = (freq>>8); 
buffer[0] = (freq>>16); 
//ordenar a Informação no buffer para ser enviada logo que o mestre faça o pedido 
usiTwiTransmitByte(buffer[0]); 
soma += buffer[0]; 
usiTwiTransmitByte(buffer[1]); 
soma += buffer[1]; 
usiTwiTransmitByte(buffer[2]); 
soma += buffer[2]; 
usiTwiTransmitByte(temperh); 
usiTwiTransmitByte(temperl); 
soma += temperh; 
soma += temperl; 
soma = 0xFF - soma; 
usiTwiTransmitByte(soma); 
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Anexo F – Código utilizado para receber dados de uma sonda capacitiva 

//pedir a a amostra 
char endereco = 0x26; 
i2c_start(0x10); 
i2c_sla_rw(endereco, WRITE, TW_MT_SLA_ACK); //iniciar uma operação de escrita 
i2c_data_tx(0x61, TW_MT_DATA_ACK); //pedir uma amostra 
_delay_ms(4000); // dar ao sensor tempo suficiente para tirar a amostra  
 
i2c_start(0x10); 
i2c_sla_rw(endereco, READ, TW_MR_SLA_ACK); //iniciar uma operação de leitura 
char buffer[6]; 
buffer[0] = i2c_readNak(); 
buffer[1] = i2c_readNak(); 
buffer[2] = i2c_readNak(); 
buffer[3] = i2c_readNak(); 
buffer[4] = i2c_readNak(); 
buffer[5] = i2c_readNak(); 
i2c_stop(); //terminar a comunicação 
//calcular o checksum 
uint8_t cs = 0; 
cs += buffer [0]; 
cs += buffer [1]; 
cs += buffer [2]; 
cs += buffer [3]; 
cs += buffer [4]; 
cs = 0xFF - cs; 
if(cs == buffer [5]){ 
 unsigned long f_lida = 0; 
 uint16_t temper = 0; 
 f_lida |= ((unsigned long)buffer [0]<<16); 
 f_lida |= ((unsigned long)buffer [1]<<8); 
 f_lida |= (unsigned long)buffer [2]; 
 temper = buf[3]<<8; 
 temper |= buf[4]; 
 escreverLCD(f_lida); 
 LCDxy(0,1); 
 escreverLCD(temper); 
}else{ 
 escreverLCD("Erro de checksum"); 
} 
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Anexo G – Reposição da configuração predefinida numa sonda 

capacitiva 

Caso ocorra algum problema de configuração ou o endereço da sonda por algum motivo seja 

desconhecido, é possível repor a configuração de fábrica. Para repor os valores por defeito é 

necessário manter os pinos de comunicação da sonda ligados ao sinal GND durante o 

arranque. Este é o primeiro código executado após o arranque, caso o utilizador ligue os pinos 

de comunicação ao sinal terra, é escrito o valor 0xFF no endereço 0x05 da EEPROM. 

// reset das definições com pulldown dos pinos SDA e SCL 
 DDRB &= ~((1<<PINB2) | (1<<PINB0));// PB1 e PB2 como entrada
 _delay_ms(10); 
 if((PINB & (1<<PINB0)) == 0 && (PINB & (1<<PINB2)) == 0){ 
  _delay_ms(1000); // aguardar um segundo 
  if((PINB & (1<<PINB0)) == 0 && (PINB & (1<<PINB2)) == 0){ 
   eeprom_write_byte(5,0xFF); //se ainda estiverem low, reset 
   _delay_ms(4000); 
  }    
 } 
 

De seguida são lidas as configurações da EEPROM: 

  if(eeprom_read_byte(5) != 0xA5){ 
  //endereço two-wire 
  eeprom_write_byte(0,0x26); 
  //compensar resultado (1/0) 
  eeprom_write_byte(1,0); 
  //calib. high 
  eeprom_write_byte (2, 0); 
  //calib. low 
  eeprom_write_byte(3,0); 
  // k (para algoritmo de compensação) 
  eeprom_write_byte(4,0); 
  // 1ª execução 
  eeprom_write_byte(5,0xA5); 
 } 
  
 //ler config da EEPROM 
 lerConfigEEPROM(); 

Caso o byte o endereço 0x05 da EEPROM seja diferente de 0xA5, os valores são repostos e 

depois lidos novamente. A partir deste momento a sonda encontra-se no seu estado de 

origem, novamente com o endereço 0x26. 
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Anexo H – Envio de SMS através de um modulo GSM 

static void enviarSMS(char mensagem[], char destino[]){ 
 enviarUART_CRNL("AT+CMGF=1"); //utilizar o módulo em modo de texto 
 _delay_ms(1000); 
 enviarUART_CRNL("AT+CMGD=1"); //apagar o conteúdo do índice 1 
 _delay_ms(1000); 
 enviarUART("AT+CMGW="); //escrever mensagem 
 enviarUART(34,BYTE); // 34 = '"' 
 enviarUART(destino); 
 enviarUART_CRNL(34,BYTE); 
 _delay_ms(1000); 
 enviarUART(mensagem); //escrever mensagem 
 _delay_ms(1000); 
 enviarUART_CRNL(26,BYTE);  //26 = Ctrl+Z 
 _delay_ms(2000); 
 enviarUART("AT+CMSS=1,"); //CMSS: send from storage 
 enviarUART(34,BYTE); 
 enviarUART(numero); 
 enviarUART_CRNL(34,BYTE); 
} 
 
A função enviarUART() foi implementada da seguinte forma: 
static void enviarUART(char str[]){ 
 for(int i = 0; i < strlen(str);i++){ 
  while ( !(UCSR0A & (1 << UDRE0)) ); 
  UDR0 = str[i]; 
 } 

} 

A função strlen() é utilizada para saber o tamanho da sequência de caracteres a enviar, esta 

sequência é enviada um caractere de cada vez, bastando para isso guardá-lo no registo UDR0 

(USART I/O Data Register 0). Quando um byte é escrito neste registo, o hardware inicia 

automaticamente o processo de envio. Quando o envio termina, a flag UDRE0 (USART Data 

Register Empty) do registo UCSR0A (Control and Status Register) é definida, indicando que é 

possível enviar outro byte. A função enviarUART_CRNL() foi implementada da seguinte forma: 

static void enviarUART_CRNL(char str[]){ 
 for(int i = 0; i < strlen(str);i++){ 
  while ( !(UCSR0A & (1 << UDRE0)) ); 
  UDR0 = str[i]; 
 } 

while ( !(UCSR0A & (1 << UDRE0)) ); 
 UDR0 = '\r'; 

while ( !(UCSR0A & (1 << UDRE0)) ); 
 UDR0 = '\n'; 
} 

Esta função é semelhante à função enviarUART() mas, após enviar a sequência de caracteres, 

são enviados adicionalmente os bytes Carriage Return e New Line. 

É utilizado o comando CMGF=1 para definir o formato SMS como texto, desta forma basta 

enviar para o módulo a mensagem como uma série de caracteres ASCII, facilitando a 

implementação. O comando CMGD=1 apaga o conteúdo da primeira memória, posição 1, do 
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cartão SIM, desta forma a mensagem será guardada pelo comando CMGW nessa posição. 

Sabendo que a mensagem está guardada na posição 1, basta finalmente enviar a mensagem 

com o comando CMSS=1. É importante salientar que a função enviarSMS() assume que o 

módulo GSM está ligado e já se registou na rede, caso ocorram problemas tais como erros na 

rede GSM ou falta de sinal a mensagem não é enviada e a função não devolve nenhum erro. 
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Anexo I – Criação do ficheiro a programar na EEPROM dos módulos de 

aquisição 

A função de criação dos ficheiros a programar na EEPROM foi implementada da seguinte 

forma: 

        private string GerarEEPROM() 
        { 
            if (File.Exists("template_eeprom.hex"))// o template pode não existir 
            { 
                try  
                { 
                    //ler o template presente na pasta do programa 
                    StreamReader sr = new StreamReader("template_eeprom.hex");  
                    string s; 
                    List<string> linhas = new List<string>(); 
                    while ((s = sr.ReadLine()) != null) 
                    { 
                        linhas.Add(s); // separar o template em linhas 
                    } 
                    sr.Close(); 
 
                    //modificar dados 
                    #region//imei 
                    //copiar os primeiros 9 caracteres, já prontos 
                    string imei = linhas[0].Substring(0, 9); 
                    // IMEI lido pelo scanner de códigos de barras 
                    byte[] asciiBytes= Encoding.ASCII.GetBytes(textBoxIMEI.Text); 
                    StringBuilder sb = new StringBuilder(15, 16); 
                    //representar os números do imei em pares de texto hex 
                    foreach (byte b in asciiBytes)  
                    { 
                        sb.AppendFormat("{0:x2}", b); 
                    } 
                    string ASCII = sb.ToString().ToUpper() + "00"; 
                    imei = imei + ASCII; //adicionar o imei convertido à string 
                    //dividir a string em pares, começar a 1 para não incluir ':' 
                    ASCII = imei.Substring(1, 40); 
                    string[] pares = new string[ASCII.Length / 2];  
                    int j = 0; 
                    for (int i = 0; i < ASCII.Length; i = i + 2) 
                    { 
                        pares[j] = ASCII.Substring(i, 2); 
                        j++; 
                    } 
                    //adicionar o byte de checksum no fim 
                    imei += CalcularChecksum(pares);  
                    #endregion 
                    #region//central 
                    //copiar os primeiros 9 caracteres, já prontos 
                    string central = linhas[1].Substring(0, 9); 
                    asciiBytes = null; 
                    //número de destino dos alertas 
                    asciiBytes = Encoding.ASCII.GetBytes(textBoxCentral.Text);  
                    sb = new StringBuilder(14, 16); 
                    //representar os números da central em pares de texto hex 
                    foreach (byte b in asciiBytes) 
                    { 
                        sb.AppendFormat("{0:x2}", b); 
                    } 
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                    ASCII = sb.ToString().ToUpper() + linhas[1].Substring(37,4); 
                    //adicionar o número convertido à string 
                    central = central + ASCII; 
 
                    //dividir a string em pares, começar a 1 para não incluir ':' 
                    ASCII = central.Substring(1, 40); 
                    pares = null; 
                    pares = new string[ASCII.Length / 2]; 
                    j = 0; 
                    for (int i = 0; i < ASCII.Length; i = i + 2) 
                    { 
                        pares[j] = ASCII.Substring(i, 2); 
                        j++; 
                    } 
                    //adicionar o byte de checksum no fim 
                    central += CalcularChecksum(pares); 
                    #endregion 
 
                    // substituir as duas linhas modificadas 
                    linhas[0] = imei; 
                    linhas[1] = central; 
 
                    //escrever no ficheiro eeprom.hex, a programar pelo avrdude 
                    StreamWriter sw = new StreamWriter("eeprom.hex");  
                    foreach (string str in linhas) 
                    { 
                        sw.WriteLine(str); 
                    } 
                    sw.Close(); 
                    return "OK"; //sucesso! 
                } 
                catch (Exception ex) 
                { 
                    int i = ex.Message.Length; 
                    return "Impossível abrir template EEPROM."; // alertar 
                } 
            } 
            else 
            { 
                return "Impossível abrir template EEPROM."; // alertar 
            } 
        } 

 

A função de cálculo da soma de verificação foi implementada da seguinte forma: 

        private string CalcularChecksum(string[] pares) 
        { 
            byte checksum = 0, aux = 0; 
            // converter os pares de caracteres ASCII em bytes 
            foreach (string s in pares) 
            { 
                aux = Convert.ToByte(s, 16); 
                checksum += aux; // somar todos os bytes 
            } 
             
            int itmp = ~checksum + 1; // calculat two's complement (~ + 1) 
            itmp &= 0xFF; // aproveitar apenas os 8 bits da direita 
            checksum = (byte)itmp; 
            StringBuilder sb = new StringBuilder(2, 2); 
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            //adicionar o valor calculado em formato de texto 
            sb.AppendFormat("{0:x2}", checksum);  
            return sb.ToString().ToUpper(); 
        } 

O conteúdo do ficheiro utilizado como template da EEPROM foi lida de um dos protótipos do 

módulo de aquisição, esses dados foram escritos pelo próprio microcontrolador. 

 

 


