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Resumo 

Em resposta às alterações climáticas que ameaçam a biodiversidade aquática, 

surgiu o projeto Nextsea que visa a resolução do problema de monitorização de vários 

parâmetros marítimos, estando dividido em quatro áreas distintas nomeadamente: 

Energy Harvesting, área encarregue da produção de energia para alimentar o sistema a 

partir das correntes, ondas e marés; Sistemas de sensorização de varáveis marítimas, 

área responsável pela criação de microssistemas que permitem a leitura de diferentes 

variáveis; Data logger, área responsável por guardar os dados das variáveis e por 

último as comunicações subaquáticas responsável pela comunicação entre 

sistemas[1]. 

O trabalho a ser desenvolvido no âmbito desta dissertação enquadra-se nas 

áreas de sensorização e data-logger. Na área da sensorização, foi desenvolvido um 

sensor para medição da condutividade elétrica da água, com o objetivo de conhecer a 

respetiva concentração de sal. O sensor efetua a medição com quatro elétrodos, 

contrariamente à metodologia convencional de dois elétrodos. Esta configuração 

permite eliminar o efeito de impedância de contacto do elétrodo, assim como a sua 

variação ao longo do tempo, associada ao seu desgaste. Este tem uma resolução de 1 

grama de sal por um litro de água e uma gama de 0.1 a 50 gramas por litro, e tempos 

de medição de 10 ms.  

Na área do data-logger, o sistema desenvolvido possui um conjunto de 

vantagens. Desde logo, a possibilidade de estar permanentemente submerso, 

consumos na ordem dos miliamperes com uma tensão de alimentação de 3 volts, 

possibilitando ter uma autonomia de vários meses, baixo custo, reduzidas dimensões e 

comunicação bidirecional. Este poderá tanto efetuar medições periódicas como 

contínuas com tempo de amostragem mínimo de 20 ms possibilitando a aquisição de 

alguns comportamentos marítimos, como por exemplo a altura das ondas. Para 

minimizar o consumo de energia, implementou-se uma gestão energética ativa, 

através da utilização do modo de baixo consumo do microcontrolador. Concluindo, 



 

tanto o sensor de salinidade como o sistema de monitorização desenvolvidos nesta 

dissertação, poderão vir a acrescentar valor à oceanografia. 

Palavras-chave: Oceano, monitorização subaquática, sensor salinidade
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Abstract 

In response to climate change threatening aquatic biodiversity, the Nextsea 

project was launched to solve the problem of monitoring various marine parameters. It 

is divided into four distinct areas: Energy Harvesting, an area in charge of powering the 

system to from currents, waves and tides; Sensing systems of maritime variables, an 

area responsible for the creation of microsystems that allow the reading of different 

variables; data-logger, area responsible for storing the data of the variables and finally 

the underwater communications responsible for the communication between systems 

[1]. 

 The work to be developed within the scope of this dissertation, falls in the areas 

of sensor and data-logger. Around sensing, a sensor was developed to measure the 

electrical conductivity of the water, to know the concentration of salt present in it. The 

sensor carries out the measurement with four electrodes, contrary to the conventional 

methodology of two electrodes. This configuration eliminates the contact impedance 

effect of the electrode as well as its variation over time associated with its wear. This 

has a resolution of 1 gram of salt per 1 litre of water and a range of 0.1 to 50 grams, 

with measurement times of 40 ms. 

In the data-logger area, the developed system has several advantages. First, the 

possibility of being permanently submerged, consumes in the order of milliamperes 

allowing autonomy in the order of the months, low cost, small dimensions and 

bidirectional communication. This can either carry out periodic or continuous 

measurements with a minimum sampling time of 20 ms allowing the acquisition of 

some marine behaviours, such as wave height. To minimize energy consumption, 

active energy management was implemented using the low-power mode of the 

microcontroller. 

  In conclusion, both the salinity sensor and the monitoring system developed in 

this dissertation may add value to oceanography. 

Key words: Ocean, underwater monitoring, salinity sensor. 
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Capítulo 1 

Introdução 

Neste capítulo é contextualizado o âmbito desta dissertação, definindo os 

objetivos propostos. O capítulo finaliza com a organização temática de todo o 

documento. 

 Motivação 1.1

Os oceanos assumem um papel preponderante na preservação da qualidade de 

vida do nosso planeta. Constituem cerca de setenta por cento da superfície, regulando 

os ciclos hidrológicos, a formação de climas e é uma fonte de alimento para diversas 

espécies. Analisando atentamente esta fonte natural do planeta, repara-se numa 

extensa lista de desafios e oportunidades, desde a exploração do mercado das pescas 

e da aquacultura até à exploração de minérios em oceano profundo. Perante este 

cenário, surge o desafio da monitorização da qualidade da água dos mares e a 

sustentabilidade dos mesmos [2]. 

Esta dissertação, integrada no projeto Nextsea, enquadra-se na área dos 

sistemas de sensorização de variáveis marítimas, mais especificamente no 

desenvolvimento de um data-logger para registar a salinidade, profundidade, 

temperatura e ondulação marítima e no desenvolvimento de um sensor de salinidade 

para a monitorização subaquática. 

Focando-se na qualidade da água, a ameaça tem vindo a aumentar, quer pela 

perda ou degradação da biodiversidade, quer pela contaminação da água por toxinas. 

Perante estas razões, surge uma maior necessidade monitorização e aquisição de 

dados com regularidade da qualidade da água do oceano[3]. Contudo, os 

equipamentos existentes para este objetivo ainda apresentam algumas lacunas, tais 

como a acessibilidade, o custo, as elevadas dimensões e a reduzida autonomia. 
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Assim, de acordo com o referido, surge a necessidade de desenvolver um 

sistema capaz de monitorizar as diversas variáveis marítimas, de baixo custo, 

dimensões reduzidas e com uma autonomia energética para um período mínimo de 

seis meses. Além destas caraterísticas, o sistema terá a capacidade de comunicar com 

o exterior evitando o transporte até à superfície. Para isso, optar-se-á por uma 

comunicação com protocolos standard. Relativamente ao sensor de salinidade a 

desenvolver, este será também de baixo consumo energético, tamanho reduzido e 

estará integrado no sistema de monitorização. 

A implementação destes sistemas dará um contributo na área da oceanografia, 

através da monitorização e posterior previsão de fenómenos naturais em análise, 

possibilitando assim, uma maior sustentabilidade dos ecossistemas que habitam neste 

grande planeta azul. 

 Objetivos 1.2

O tema desta dissertação tem como objetivo principal o desenvolvimento de um 

sistema para a monitorização de variáveis marítimas e o desenvolvimento de um 

sensor de condutividade, com o objetivo de efetuar a leitura da quantidade de sal 

dissolvido na água. Este sistema será capaz de efetuar uma leitura efetiva, viável e 

autónoma debaixo de água. 

Deste modo, são apresentados os objetivos para a realização da presente 

proposta de dissertação: 

Sensor de Salinidade: 

• Estudo e validação do processo de medição da condutividade e 

salinidade; 

• Desenvolvimento do circuito eletrónico de leitura entre os 0.1e 40 

gramas de sal por litro; 

• Desenvolvimento do protótipo de testes;  

• Testes em ambiente controlado; 

• Correção de fatores externos, tais como temperatura 

• Teste de envelhecimento dos elétrodos 
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• Integração no sistema de monitorização. 

• Testes em ambiente real; 

Sistema Monitorização: 

• Estudo bibliográfico, com levantamento do estado da arte, relativo a 

sistemas comercializados e em desenvolvimento para a monitorização 

subaquática; 

• Estudo e validação dos sensores para fazer a leitura das variáveis 

marítimas; 

• Análise do sistema 

• Design do sistema; 

• Implementação; 

• Testes em ambiente controlado; 

• Testes em ambiente real. 

 Organização da dissertação 1.3

O trabalho desenvolvido nesta dissertação está organizado em seis capítulos. 

Alguns dos mesmos poderão estar divididos em duas subsecções pelo facto de esta 

dissertação ser composta por duas partes distintas (sensor salinidade e sistema de 

monitorização marítima). 

No capítulo um é apresentada uma breve introdução, onde está presente a 

motivação, objetivos e a estrutura da presente dissertação. 

No capítulo dois está exposto o estudo bibliográfico, através do levantamento do 

estado da arte relativo aos equipamentos já comercializados ou em desenvolvimento 

para a aquisição da quantidade de sal presente da água, tal como está apresentado 

nos sistemas de monitorização subaquáticos comercializados ou em desenvolvimento. 

No capítulo três é apresentada a análise para os dois sistemas. Numa primeira 

fase são expostos os requisitos funcionais. Numa segunda fase será designado o design 

de ambos os dispositivos. Neste são referido as ferramentas de desenvolvimento 
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utilizadas e todo o funcionamento, arquiteturas e casos de uso do sensor de salinidade 

e do sistema de monitorização. 

No capítulo quatro está demonstrada a implementação dos sistemas em relação 

ao que foi definido no capítulo três. No mesmo serão expostos todos os diagramas de 

blocos e a explicação de todo o hardware e firmware. A integração dos dois sistemas 

também é demonstrada neste capítulo.  

No capítulo cinco é descrito o protótipo final do sistema de monitorização 

subaquática acoplando o sensor de salinidade também desenvolvido, assim como 

todos os testes e resultados. 

O documento termina com o capítulo seis, onde são exibidas as principais 

conclusões da investigação realizada, assim como algumas sugestões para trabalhos 

futuros, que visam a melhoria e expansão do trabalho desenvolvido. 
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Capítulo 2 

Estado da Arte 

Este capítulo apresenta uma visão geral dos principais conceitos abordados nesta 

dissertação. Sendo o principal objeto de estudo o desenvolvimento de um sensor para 

medição de salinidade presente na água e de um sistema de monitorização 

subaquática.  

   É de extrema importância a clarificação e explicação dos conceitos 

fundamentais das principais temáticas que serão abordadas. Posto isto, numa primeira 

fase serão apresentados os principais equipamentos comercializados. Primeiramente 

serão apresentados os equipamentos para a medição da concentração de sal e 

posteriormente apresentar-se-ão vários sistemas de monitorização subaquática 

comercializados ou ainda em desenvolvimento. 

Atualmente, o desenvolvimento de sistemas para a monitorização dos oceanos 

está em constante evolução. Consequentemente, a Vice-Presidente da Comissão 

Europeia, na conferência “Our Oceans” que se realizou em Malta, anunciou um 

financiamento de quinhentos e sessenta milhões de euros para a proteção dos 

oceanos[4]. 

De forma a aumentar o conhecimento dos oceanos, surge a necessidade de 

registar o seu comportamento. Com este propósito, o desenvolvimento de dispositivos 

capazes de monitorizar variáveis marítimas, revela-se de extrema importância. Para 

isto, é essencial ter mais informações sobre os oceanos. Alguns dos sistemas já 

desenvolvidos ou em desenvolvimento serão apresentados e consequentemente as 

suas funções. 
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 Sensor de Salinidade 2.1

A medição da condutividade, como forma de quantificar a concentração de sal 

(salinidade) é um procedimento já praticado há mais de cem anos[5]. A concentração 

de sal presente na água é muito importante para o bem-estar da vida marinha. Existem 

diversas formas para conhecer a concentração de sal presente na água. Pode-se obter 

a nível elétrico, por refração ou por medições laboratoriais. Alguns dos mecanismos 

comercializados serão apresentados, descrevendo as suas vantagens e desvantagens 

perante à implementação definida nesta dissertação.  

 

Sensor de condutividade indutivo - Este tipo de sensor apresenta como principal 

vantagem o facto de não necessitar de elétrodos. Com esta implementação é possível 

evitar erros nas medições associados aos fenómenos da polarização e contaminação 

das superfícies dos elétrodos. Como este sensor tem um comportamento idêntico a 

um transformador, está dependente da temperatura e da pressão [6].  

 

Figura 1 - Funcionamento sensor indutivo[6]. 

Um sensor indutivo presente no mercado é o ISC40 da YOKOGAWA. Este modelo 

tem uma gama de medição entre os dois e cinquenta µS/cm [7]. 
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Figura 2 - ISC40 da YOKOGAWA [8]. 

 

Sensor de condutividade com elétrodos - Este sensor estará em contacto direto 

com a água, aplica uma corrente elétrica no meio aquático, sendo que o meio aquático 

se comporta como uma resistência variável, que quanto maior for a quantidade de sal 

no meio, menor será a resistência e vice-versa. Estes tipos de sensores diferenciam-se 

pela quantidade de elétrodos do sensor. Existem duas abordagens: sensores com dois 

elétrodos e de quatro elétrodos. 

Num sensor de dois elétrodos a medição é feita aplicando uma corrente 

alternada entre os elétrodos e medindo a tensão aos seus terminais, ou vice-versa. 

Neste caso o meio aquático comporta-se como uma resistência variável, cujo valor 

depende da salinidade do meio (entre outros fatores). 

 

 

Figura 3 - Esquema sensor com dois elétrodos. 
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No sensor com quatro elétrodos aplica-se uma corrente nos elétrodos das 

extremidades e faz-se a leitura nos elétrodos do meio. A vantagem desta configuração 

é aumentar o tempo de vida do sensor, dado apresentar maior imunidade ao 

envelhecimento e detioração dos elétrodos. A corrente nos elétrodos do meio sendo 

desprezável, a degradação deste é muito inferior ao sensor de dois elétrodos. Esta 

informação assume elevada importância, pois o sensor estará em contacto com 

agentes corrosivos, o que irá afetar o desempenho na medição[6]. Por outro lado, não 

existindo corrente nos elétrodos centrais, a queda de tensão existente na resistência 

de contacto entre o elétrodo e o meio é nula, não interferido na medida de tensão 

efetuada, mesmo com o envelhecimento dos elétrodos. A medida de resistência é 

calculada dividindo a tensão medida pela corrente aplicada. 

 

Figura 4 - Esquema sensor condutividade com quatro elétrodos[6]. 

Nesta dissertação o sensor desenvolvido será composto por quatro elétrodos. As 

vantagens e desvantagens são apresentadas na tabela 1. 
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Figura 5 - Sensor de condutividade com dois 

elétrodos [9]  

Figura 6 - Sensor condutividade com quatro 

elétrodos [10] 

Tabela 1 -Vantagens e desvantagens de sensores com dois ou quatro elétrodos[6] . 

 Vantagens Desvantagens 

Sensor de dois 

elétrodos  

Fácil manutenção Efeito de campo 

Económico  Polarização 

Apropriado para 

soluções viscosas 

Calibração e 

exatidão das medições 

Sensor de quatro 

elétrodos 

Linearidade Não aconselhável 

para soluções com pouco 

volume de água. 

Calibração e 

medição em diferentes 

gamas 

Pode ser usado para 

grandes ou pequenas 

condutividades 

 

Perante esta tabela verificou-se que o sensor de quatro elétrodos é o ideal para a 

aplicação prevista, pelo motivo de ser mais robusto, linear e pela sua maior gama de 

medição. No mercado podemos encontrar vários sensores com as duas configurações. 

Um exemplo é a empresa Mettler Toledo que comercializa os dois tipos de 

sensores[9][10].  
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Sensores por refração – Os sensores por refração, são normalmente usados para 

caracterizar amostras líquidas a nível industrial. Ao ser emitido um feixe de luz para um 

material, este é absorvido e refletido pelo material. A razão entre a velocidade da luz 

no vácuo com a velocidade da luz noutra substancia é definida como índice de 

refração[11]. 

 

 

Figura 7 - Principio de refração[11]. 

 

Como foi referido em cima, este tipo de sensor não é ideal para efetuar leituras 

submerso, então para o nosso objetivo não é a abordagem ideal. No mercado 

podemos encontrar alguns sensores como por exemplo o sensor da marca Kasvi que é 

possível ver na Figura 8. 
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Figura 8 - Refratómetro para medição de Salinidade[11]. 

 

Medição laboratorial - Este método ainda nos dias de hoje é muito usado pela 

sua elevada fiabilidade, contrariamente aos restantes os sensores. A medição em 

laboratório consiste em evaporar amostras de água com sal e por fim pesar os sais que 

ficaram, comparativamente ao peso inicial. Este método é bastante utilizado com 

validação dos sensores, pelo facto de que o elétrodo utilizado nos sensores 

apresentados não ter elevado tempo de vida. Por isso, um dos objetivos desta 

dissertação é tentar aumentar esse tempo. 

 Monitorização de variáveis marítimas  2.2

A maior parte do planeta Terra é composto por água. Apesar dos mares serem 

um meio acessível ao ser humano, este conhece-os muito pouco. Possivelmente o 

Homem conhece melhor a lua do que os oceanos do seu próprio planeta. Com esta 

falta de conhecimento sobre a vida marinha, o ser humano tem vindo a ser altamente 

irresponsável para com o mar.  

Hoje vive-se num clima de sensibilização para a redução da poluição do mar, mas 

muitos erros já foram cometidos. Para combater isto a melhor forma é a prevenção e a 

monitorização. A informação é a base da decisão. Ao monitorizar a vida marinha pode-

se impedir surtos de doenças, vírus e muitas contaminações em todos os seres vivos 

que dependem dos oceanos. Atualmente existem vários sistemas para efetuar a 

monitorização dos oceanos. Estes sistemas serão referidos em baixo, dizendo as suas 

funcionalidades, vantagens e desvantagens.    
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Medição laboratorial - A análise em laboratório através de extração de amostras 

apresenta como principal vantagem o uso dos equipamentos já existentes nos 

laboratórios para as análises das amostras. Contudo, para cada análise é necessário a 

recolha da amostra, o transporte para o local de recolha e o posterior envio para o 

laboratório para análise. Este tempo despendido na recolha e transporte poderá afetar 

a viabilidade da leitura de algumas variáveis.  

 

 

Figura 9 - Amostras de água a serem analisadas em laboratório [12]. 

 

Medição remota - É um tipo de monitorização que se realiza através de 

aeronaves ou satélites, e tem como vantagem abranger uma maior área de análise. As 

principais desvantagens são o facto de a análise estar limitada às horas de luz solar, a 

baixa resolução espacial e a impossibilidade de estar submerso.  

Neste contexto a NASA enviou em 28 de junho de 1978, o satélite SEASAT, que 

foi o primeiro satélite para sensorização remota projetado para atuar sobre os 

oceanos, que transportava a bordo o primeiro Radar de Abertura Sintética (SAR). A 

missão tinha como objetivo demonstrar a viabilidade de uma monitorizarão dos 

fenómenos oceanográficos globais usando satélites. As variáveis medidas eram: 

velocidade e direção dos ventos, temperatura na superfície dos mares, altura das 

https://i0.wp.com/funchalnoticias.net/wp-content/uploads/2017/10/investigac3a7c3a3o.jpeg?ssl=1
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ondas, ondas internas, água atmosférica, gelo oceânico e características da topografia 

oceânica[13]. 

 

Figura 10 - Satélite SeaSat[14]. 

Marineye - É um projeto liderado pelo INESC TEC (Porto), para o 

desenvolvimento de um sistema autónomo que integra vários sistemas de 

monitorização de dados biológicos, físicos e químicos do oceano. Este projeto é 

constituído por quatro grupos de tecnologias: Um sistema de sensores para medir 

variáveis físico-químicas; um sistema de imagens que recolhe imagens de fito e 

zooplâncton; um sistema de acústica com capacidade de recolher dados hidra 

acústicos para retirar informação relativa à presença de seres marinhos; e um sistema 

de filtração autónomo desenvolvido para filtrar e preservar o DNA / RNA de diferentes 

classes de tamanho das comunidades de micro-organismos que habitam e 

representam a maior biomassa dos oceanos[15]. 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjOzNyYtJLcAhWGWRQKHeLdC5gQjRx6BAgBEAU&url=https://eospso.nasa.gov/missions/seasat-1&psig=AOvVaw1Cuo1ZHQIC4__adgR34jgC&ust=1531239062944721
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Figura 11 - Protótipo Marineye [15]. 

Apesar de este sistema ser recente, é uma tecnologia bastante dispendiosa, 

devido ao equipamento que integra, necessário para aquisição e tratamento de dados 

sendo também de elevada dimensão. 

 

Sistema SIMPATICO - Consiste num sistema automático para medição de caudais 

e propriedades da água, através de uma boia, ancorada ao fundo do mar, e equipada 

com uma sonda multi-parâmetros e um correntómetro (ADCP), que comunicam com 

um computador central. Esta uma tecnologia é bastante dispendiosa, devido ao 

equipamento[16]. 

 

Figura 12 - Sistema Simpático[16]. 

https://www.overleaf.com/docs/12473383jvmrxxwfsssg/atts/72653397
https://www.overleaf.com/docs/12473383jvmrxxwfsssg/atts/68638210
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Em modo de conclusão, todos os equipamentos mencionados anteriormente 

efetuam leituras viáveis das variáveis marítimas. Porém, estes sistemas podem possuir 

elevados custos, elevadas dimensões e autonomia energética reduzida. Além do mais, 

submergir estes sistemas implica uma elevada logística, assim como custos.  

O sistema a desenvolver nesta dissertação pretende propor uma alternativa aos 

problemas supracitados, portanto pretende-se um sistema com reduzidas dimensões, 

low-cost e um reduzido consumo energético. De modo, a que consiga permanecer 

submergido por um período superior a seis meses. Um sistema com estas 

características é uma mais-valia para a área da oceanografia, assim como outras áreas 

económicas, como a aquacultura, permitindo mais informações acerca da qualidade da 

água. Ao desenvolver-se um dispositivo deste tipo pretende-se diminuir este 

"desconforto" dos investigadores que exploram os oceanos.  
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Capítulo 3 

Análise e Desenho 

O capítulo três está divido em duas subsecções, uma para o sensor de salinidade 

e outra para o sistema de monitorização subaquático. Neste será abordado o que se 

pretende desenvolver e como será desenvolvido. 

Relativamente ao sensor de salinidade, numa primeira fase é exposta alguma 

teoria sobre a condutividade na água. De seguida, este capítulo focar-se-á nos 

requisitos do sensor, arquitetura e suas especificações. 

Na subsecção do sistema de monitorização numa primeira fase será elucidado o 

seu princípio de funcionamento. Como na subsecção anterior, é especificado a 

arquitetura do sistema, a estrutura de armazenamento de dados e as especificações 

do sistema. Concluindo este, são expostos os casos de uso que o utilizador poderá 

usufruir com o dispositivo e uma tabela de eventos que poderá ocorrer. 

 Sensor de Salinidade 3.1

3.1.1 Teoria e aplicação da condutividade 

Na água do mar encontra-se uma variação típica da concentração de sal entre 30 

e 40 gramas por litro. Os sais minerais influenciam diretamente algumas propriedades 

físicas da água, tais como a densidade e ponto de congelamento.  

O número de iões dissolvidos na água e a mobilidade destes interferem na 

condutividade elétrica. Nesta aplicação em ambiente marítimo, em determinado local 

não existem alterações significativas de salinidade, uma vez que as concentrações de 

sal se mantem constantes, no entanto com variações de temperatura, a condutividade 

poderá não se manter constante[17] . 
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 Cálculo da condutividade 3.1.1.1

A condutividade elétrica é a capacidade de um material transportar corrente 

elétrica. A passagem depende da quantidade e mobilidade de iões que a substancia 

contém, pela razão de quanto maior for o número menor será a resistência do meio 

aquático.  

 Para efetuar essa medição, normalmente são utilizados dois elétrodos paralelos 

aplicada uma tensão constante e medida a corrente, ou aplicada uma corrente 

constante e medida a tensão entre os elétrodos. Aplica-se uma corrente alternada 

para a polaridade mudar constantemente para limitar o efeito de polarização dos 

elétrodos. Devido aos efeitos de polarização descritos abaixo, a interface entre os 

elétrodos e o meio apresenta também uma capacidade (double layer capacitance), 

pelo que não é conveniente aplicar uma corrente contínua. 

 
Figura 13 - Passagem de iões entre dois elétrodos[18]. 

 

Pela teoria verifica-se que a condutância é o inverso da resistência elétrica, então 

para obter a condutância determina-se a resistência entre os dois elétrodos.  

𝑅𝑅𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝐼𝐼𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

 Equação ( 1 ) 

Depois de se obter a resistência entre os dois elétrodos, faz-se o inverso dessa e 

obtém-se a condutância (G). A unidade SI da condutância é o Siemens (S). 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihsPrY1JTcAhWEXBQKHdpSC3cQjRx6BAgBEAU&url=https://www.sensorsmag.com/components/applying-and-maintaining-analytical-sensors&psig=AOvVaw19GYtJ-kF3SOqu79r4koqo&ust=1531316486316989
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𝐺𝐺 = 1
𝑅𝑅𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

 Equação ( 2 ) 

A condutância depende de vários fatores geométricos dos elétrodos e o meio. A 

medida da condutividade (representada por σ), é independente destes fatores 

geométricos. A condutância é calculada a partir da condutividade, pela expressão 

seguinte, em que 𝑑𝑑 é a distância entre os elétrodos e 𝐴𝐴 é a área secção equivalente: 

 

σ =  𝐺𝐺 ∗ 𝐴𝐴𝑑𝑑 Equação ( 3 ) 

 

De forma inversa, a resistência (R) é calculada pela seguinte expressão, em que ρ é a 

resistividade.  

𝑅𝑅 = ρ ∗ 𝑒𝑒
𝐴𝐴

 Equação ( 4 ) 

 

A relação geométrica 𝑑𝑑/𝐴𝐴, pode ser representada por 𝐾𝐾𝐾𝐾, resultado as 

expressões seguintes: 

𝐾𝐾𝑐𝑐 =  𝐷𝐷𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

 Equação ( 5 ) 

 

𝜎𝜎 = 𝐾𝐾𝐾𝐾
1
𝑅𝑅 

= 𝐾𝐾𝐾𝐾 ∗ 𝐺𝐺 Equação ( 6 ) 

Depois de se obter a condutividade é possível obter a quantidade de sal presente 

na água pela seguinte expressão. 

 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑑𝑑𝑆𝑆𝑑𝑑𝑆𝑆 �𝑔𝑔𝐿𝐿� = −0.08996 + 28.2929729𝑅𝑅 + 12.80832𝑅𝑅2 − 10.67869𝑅𝑅3 +

5.98624𝑅𝑅4 − 1.32311𝑅𝑅5 Equação ( 7 )[5] 
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Para se aplicar esta expressão, primeiramente tem-se que obter a constante 𝑅𝑅 

que se obtém pela equação: 

𝑅𝑅 = 𝑅𝑅𝑡𝑡 + 10−5𝑅𝑅𝑡𝑡(𝑅𝑅𝑡𝑡 − 1)(𝑇𝑇 − 15)(96.7− 72.0𝑅𝑅𝑡𝑡 + 37.3𝑅𝑅𝑡𝑡
2 − (0.63 + 0.21𝑅𝑅𝑡𝑡

2)(𝑇𝑇 − 15) 

Equação ( 8 )[5] 

𝑅𝑅𝑒𝑒 = 𝐾𝐾𝑚𝑚𝑆𝑆𝑑𝑑𝑆𝑆𝑑𝑑𝑚𝑚/𝐾𝐾 Equação ( 9 ) 

𝐾𝐾 = 42.914 mS/cm (constante da condutividade da água do mar de Copenhaga) 

𝐾𝐾𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒  = condutividade medida no sensor, à temperatura T 

 

Concluindo com esta expressão é possível através da condutividade calcular a 

quantidade de sal presente na água em gramas por litro de água. Esta terá um papel 

fundamental para validação do sensor desenvolvido nesta dissertação, pois validará os 

valores lidos neste. 

 Efeito da polarização 3.1.1.2

Ao aplicar uma corrente elétrica nos elétrodos, pode haver uma acumulação de 

iões num dos elétrodos, formando-se uma capacidade entre o elétrodo e o meio. Para 

evitar este efeito, normalmente aplica-se uma corrente alternada. Existe também uma 

resistência elétrica entre o elétrodo e o meio (resistência depolarização), que pode ser 

diminuída revestindo os elétrodos com platina ou desprezada utilizando sensores de 

quatro elétrodos [6]. 

 
Figura 14 - Acumulação de iões num elétrodo[6]. 
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 Gases dissolvidos 3.1.1.3

Os gases dissolvidos na água poderão criar iões que iram influenciar a medição. 

O dióxido de carbono (CO2) é o gás que mais influencia as medições no mar porque se 

dissolve na água. Ele dissolvido forma ácido carbónico (H2CO3) que se dissocia em um 

primeiro passo ao bicarbonato (HCO3-) e em um segundo passo ao carbonato (CO3
2-). 

Nestas condições o CO2 poderá aumentar a medida da condutividade em 

aproximadamente 1 µS / cm [19]. 

 
Figura 15 - Reação química do carbono dissolvendo-se na água[19]. 

 Geometria 3.1.1.4

A geometria dos elétrodos interfere na medida da condutividade, dado alterar o 

campo elétrico[19]. No caso de um sensor de duas ou quatro pontas paralelas, se 

algum objeto estiver no campo elétrico, a medição será alterada. Quando há presença 

de partículas de dimensões consideráveis relativamente à distância entre os elétrodos, 

é conveniente a instalação de uma estrutura de proteção ou filtros. 

 Frequência 3.1.1.5

Devido à presença de capacidades nos elétrodos, devido a feitos de polarização, 

a frequência pode ser um fator que influencia a leitura da condutividade. 

Normalmente para soluções de baixa condutividade, utiliza-se baixas frequências (100 

Hz, 10 kHz) e para altas condutâncias usa-se frequências mais elevadas (1 kHz – 100 

kHz). Este ajuste de frequência poderá prevenir erros de polarização [6]. Na medição a 
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quatro pontas, a frequência de medição pode ser inferior, dado o efeito de polarização 

ser minimizado. 

 Influência da temperatura  3.1.1.6

A temperatura é um dos fatores que mais influencia a medição da condutividade. 

Quanto maior for a temperatura menor será a viscosidade da amostra e vice-versa, 

levando a uma maior ou menor mobilidade dos iões. Para minimizar este efeito, nesta 

dissertação como o sensor será para obter leituras de soluções salinas, é usado uma 

equação de correção linear que é representada por[19]:  

𝜎𝜎 = 𝜎𝜎𝑒𝑒
1+ 𝛳𝛳

100(𝑇𝑇−𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟)
 Equação ( 10 ) 

 𝜎𝜎= Condutividade corrigida para a temperatura de referência (S) 

 𝜎𝜎𝑒𝑒 = Condutividade medida (S) 

 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟 = Temperatura de referência (ºC) 

 T = Temperatura medida (°C) 

ϴ = Coeficiente de temperatura (%) 

A figura 14 representa o comportamento da condutividade em função da 

temperatura de uma solução como a água do mar[6] 

 
Figura 16 - Condutividade em função da temperatura[6]. 
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Perante a figura em cima é possível observar que a equação linear é precisa 

entre os 15 e os 25 graus Celsius, aproximadamente, então se a temperatura se afastar 

destes valores, maior será o erro. Perante este caso é possível calcular o coeficiente de 

temperatura através da seguinte equação[6]: 

 

𝛳𝛳 =
�𝜎𝜎𝑡𝑡1− 𝜎𝜎𝑟𝑟𝑆𝑆𝑟𝑟�100
�𝑇𝑇1−𝑇𝑇𝑟𝑟𝑆𝑆𝑟𝑟�𝜎𝜎𝑟𝑟𝑆𝑆𝑟𝑟

 Equação ( 11 ) 

 

ϴ = Coeficiente de temperatura 

𝜎𝜎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟 = Condutividade à temperatura de referência 

𝜎𝜎𝑒𝑒1 = Condutividade da solução 

𝑇𝑇1 = Temperatura da solução 

𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟 = Temperatura de referência 

 

Na tabela 2 são apresentados os valores dos coeficientes de temperatura de 

vários eletrólitos. Nesta dissertação será usado o coeficiente da água. Neste sensor o 

coeficiente utilizado será o da água. 

 

Tabela 2 - Coeficientes de temperatura de várias soluções[19]. 

Solução a 25ºC Coeficiente de temperatura 

Ácidos 1.0 a 1.6 %/°C 

Bases 1.8 a 2.2 %/°C 

Sais 2.2 a 3.0 %/°C 

Água 2.0 %/°C 
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3.1.2 Requisitos funcionais e não funcionais 

Os requisitos funcionais e não funcionais do sensor de salinidade foram 

propostos pelo departamento de Biologia da Universidade do Minho. Pediu-se que 

este sensor efetue as medições submerso e que tivesse uma gama de leitura entre as 0 

e as 40 gramas por litro de água. Também foi exigido que fosse um sensor pequeno, 

barato e que não prejudicasse o ambiente marinho. 

 Perante o enquadramento desta dissertação concluiu-se os requisitos ilustrados 

na tabela 3.  

 

Tabela 3 - Requisitos funcionais/não, funcionais do sensor de salinidade. 

Requisitos funcionais Requisitos não funcionais 

Medir a condutividade num meio 

aquático 

Baixo custo 

Gama de leitura entre as 0 e os 40 

gramas de sal por litro de água 

Não prejudique o ambiente marinho 

Visualização da condição física dos 

elétrodos emissores de corrente 

Pequenas dimensões 

Eletrónica à prova de água  Seguro para o utilizador  

3.1.3 Arquitetura do sensor de salinidade 

Após um estudo sobre vários sensores de condutividade e as suas aplicações, 

optou-se por um sensor de quatro elétrodos. Este é composto por 3 módulos: 

estrutura, circuito de leitura e o microcontrolador. 

A estrutura contem os elétrodos que são quatro parafusos de inox A316. Este foi 

o material escolhido, que pela reduzida quantidade de ferro, vai ser menos propenso 

ao efeito de corrosão. A superfície destes parafusos tem um centímetro de diâmetro e 

a distância entre eles é de meio centímetro. Estas foram definidas de forma empírica, 

tendo em conta as dimensões reduzidas pretendidas para o sistema. 

O circuito de leitura permite a aplicação de uma corrente alterna constante nos 

elétrodos exteriores e a amplificação da tensão dos elétrodos interiores. As saídas do 
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circuito de leitura serão analógicas e convertidas em digital no conversor analógico-

digital (ADC) do microcontrolador. Um conversor digital-analógico (DAC) também 

interno ao microcontrolador é utilizado para gerar sinais, que são convertidos em 

corrente por um circuito conversor tensão-corrente.  

 

 
Figura 17 – Arquitetura do sensor de salinidade. 

3.1.4  Especificação do hardware sensor salinidade 

Na escolha do hardware do circuito, um dos principais critérios foi o consumo de 

energia. O circuito de atuação e de leitura é constituído por três amplificadores. Dois 

operacionais e um de instrumentação.  

Relativamente ao amplificador de instrumentação foi requerido que este 

contivesse entrada e saída rail to rail, que pudesse ser alimentado a uma tensão três 

volts e a capacidade de amplificar o sinal de pelo menos mil vezes. A entrada e saída 

rail to rail permite operar com tensões de alimentação mais baixas e poderá ter uma 

gama ate ao seu valor de alimentação sem saturar. A alimentação é importante, pela 

razão de que todo o hardware do sensor será alimentado a esta tensão e concluindo, o 

ganho mil pela razão de os sinais vindos do sensor serem na ordem das unidades de 

milivolts, portanto, pretende-se amplificar estes para uma gama nas unidades de volts. 
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Para implementar os circuitos acima, foi selecionado o amplificador de 

instrumentação AD8237 e o amplificador operacional AD8657. O baixo consumo e a 

operação rail-2-rail, nas entradas e na saída foram alguns dos critérios de seleção. 

 

 

AD8237 - Analog Devices [20] 

Principais características:  

• Ganho ajustado com uma gama de 1000 

• Ideal para instrumentos alimentados por bateria 

• Entrada e saída de Rail-to-rail 

• Corrente de polarização de entrada: 1 nA  

• Alimentação: 1,8 V a 5,5 V 

 

Aplicações: 

• Amplificação de ponte 

• Medição de pressão 

• Instrumentação médica 

 

 
Figura 18 - Pinout AD8237[20]. 

 

 Pretende-se que os amplificadores operacionais, neste circuito, tenham uma 

operação de alimentação única e que fossem de baixo consumo. Perante isto, o 

selecionado foi AD8657 da Analog Devices.  
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AD8657 – Analog Devices 

Principais características[21]:  

• Consumo de 22 μA no máximo 

• Corrente de polarização de entrada baixa: 20 pA no máximo 

• Operação de alimentação única: 2,7 V a 18 V 

 

Aplicações[21]: 

• Sistemas operacionais portáteis 

• Monitores atuais 

• Drivers de loop de 4 mA a 20 mA 

• Mudança de nível / buffer 

• Filtros multipole 

• Sensores remotos / sem fio 

• Amplificadores de transimpedância de baixa potência 

 

 
Figura 19 - AD8657 pinout[21]. 

3.1.5   STM32L4 – STMicroelectronics 

O microcontrolador escolhido depois de uma pesquisa alargada, foi o STM32L4 

da STMicroelectronics pela razão de satisfazer as necessidades tanto para o 

desenvolvimento do sensor como para o sistema de monitorização subaquático. O 

consumo reduzido em stand-by foi um dos principais critérios diferenciadores deste 

microcontrolador.  
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 De seguida, é possível ver as características mais específicas do hardware 

mencionado.  

Principais características[22]: 

• Fonte de alimentação de 1,71 V a 3,6 V 

• Consumos entre os 108nA e os 100 µA  

• Core: CPU Cortex®-M4 de 32 bits ARM  

• 16 timers 

• RTC com calendário, alarmes e calibração de HW 

• 1 MB Flash 

• 320 KB de SRAM, incluindo 64 KB com verificação de paridade de 

hardware 

• Oscilador de cristal de 4 a 80 MHz 

• Oscilador de cristal de 32 kHz para RTC (LSE) 

• 3 × 12-bit ADC 5 Msps 

• 2 canais de saída DAC de 12 bits 

• 3 x SPIs  

O microcontrolador tem uma arquitetura ARM Cortex-M4 32-bit com FPU 

(unidade de ponto flutuante). Apresenta uma frequência máxima de clock de 80 MHz. 

Em termos de memória, possui 1 MB de memória Flash e ainda 320 KB de SRAM (Static 

Random Access Memory).  Serão usados alguns dos seus periféricos presentes. Para o 

desenvolvimento do sistema foi adquirida a placa de desenvolvimento “STM32L4 

Discovery IoT Node”. Esta durante o processo de desenvolvimento satisfez os 

requisitos mencionados. 

As suas características são as seguintes[23]: 

• MCUs da Série STM32L4 de ultrabaixa potência com base no 

núcleo ARM® Cortex-M4 com 1 Mbyte de memória Flash e 128 

Kbytes de SRAM 

• Memória Flash Quad-SPI (Macronix) de 64 Mbit 

• Módulo Bluetooth V4.1 (SPBTLE-RF) 

• Módulo Wi-Fi® Inventek ISM43362-M3G-L44  
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• NFC 

• Acelerômetro 3D e giroscópio 3D (LSM6DSL) 

• 2 botões de pressão (utilizador e reset) 

• STLINK  

 

Figura 20 - STM32L4 Discovery IoT Node[23]. 

3.1.6   Especificação do firmware sensor salinidade 

As principais funções do software a implementar são: 

- Gerar sinais alternados através do DAC, para aplicar uma corrente alternada aos 

elétrodos de medição de salinidade. 

- Efetuar as leituras de tensão nos elétrodos centrais, e converter o resultado em 

condutividade. 

- Calcular o valor de salinidade tendo em conta a condutividade e correção com a 

temperatura 

- Selecionar escalas de leitura de salinidade, em função do valor de 

condutividade lido. 

 Sistema Monitorização Subaquática  3.2

Como já foi referido nesta dissertação, nos dias de hoje possivelmente existirá 

um maior conhecimento da lua do que dos nossos oceanos. Pode-se dizer que este é 

um, ou senão o meio natural mais importante do nosso planeta para a continuação da 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwju9MWH35bcAhXJWxQKHXzlACgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.st.com/en/applications/medical-and-healthcare/patient-monitoring.html&psig=AOvVaw3wmPCUy6Ncm6pzxbr6kgAu&ust=1531388015845942
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existência de vida no mesmo. O meio marinho é rico em vida, por isso as variáveis que 

o compõem são de estrema importância e sensibilidade.  

O dispositivo de monitorização subaquática irá recolher quatro variáveis, que são 

a pressão, a temperatura, a ondulação marítima e a salinidade. Para se obterem estas 

variáveis destacam-se alguns desafios. Um deles foi o consumo de energia, pela razão 

de que no mundo aquático, a tecnologia para o reabastecimento energético dos 

dispositivos eletrónicos submersos ainda se encontra pouco desenvolvida. Para 

combater isto, o dispositivo a nível de hardware foi desenhado para consumir o 

mínimo de energia possível e, por isso, optou-se por tecnologias low-power. A maior 

preocupação recaiu sobre o microcontrolador por ser um elemento que tipicamente é 

responsável por a maior parte do consumo. Outra foi a nível das comunicações, 

porque o objetivo final deste dispositivo é enviar os dados recolhidos para a superfície. 

No entanto, a água sendo condutora comporta-se como uma gaiola de Faraday, 

inviabilizando as típicas comunicações por rádio frequência. Outra opção, e que é a 

que está a ser desenvolvida no projeto em que esta dissertação esta inserida, são as 

comunicações acústicas. 

Concluindo, o sistema desenvolvido nesta dissertação a nível de hardware está 

divido em cinco unidades, que são o microcontrolador incluindo o relógio de tempo 

real, as memórias, os sensores, a comunicação, e a bateria. A junção destas unidades 

foi possível o desenvolvimento de um sistema de monitorização subaquático com os 

requisitos pretendidos.  

3.2.1 Casos de uso do sistema de monitorização 

Na figura 21 apresentam-se os casos de uso para as 4 funcionalidades que o 

sistema disponibiliza ao utilizador: download dos dados recolhidos pelos sensores; 

configuração do sistema; download do estado dos sensores e download da 

configuração existente no sistema. 

Para qualquer das funcionalidades, o utilizador terá de avisar o dispositivo que 

pretende comunicar, ou seja, serão interações assíncronas. Relativamente à recolha 

dos dados dos sensores, depois do pedido ser feito com sucesso, o dispositivo de 
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monitorização encarregar-se-á de enviar os valores recolhidos para o exterior. Na 

verificação do estado dos sensores, o sistema efetuará uma recolha das variáveis 

configuradas, enviando-as para o exterior. Com isto, o utilizador poderá verificar se os 

sensores estão a funcionar ou se houve algum mau funcionamento. O objetivo do 

download da configuração guardada no sistema, é permitir, a quem está na superfície, 

validar a configuração. Por último e muito importante, a configuração do sistema 

poder-se-á efetuar a qualquer momento. Assim, o dispositivo torna-se mais versátil, ou 

seja, dá a possibilidade ao utilizador de configurar o sistema a qualquer instante. 

     

 
Figura 21 -Caso de uso interação do utilizador. 

 

3.2.2 Arquitetura do sistema 

O sistema de monitorização será composto por 5 unidades. Uma delas é a 

central, que é a unidade de processamento e seus periféricos, ou seja, o 

microcontrolador que foi referido na subsecção 3.1.5, o relógio de tempo real e 

restantes periféricos. As restantes quatro unidades estão conectadas a este bloco, 

sendo elas os sensores, as memórias, a comunicação e a bateria. 
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Os sensores têm como objetivo recolher as quatro variáveis marítimas, em que 

existe um sensor para obter a pressão e a temperatura, um IMU para obter a 

ondulação e o sensor de salinidade definido na secção 3.1. As memórias serão não 

voláteis, para armazenar todos os dados que serão lidos nos sensores e todas as 

configurações feitas pelo utilizador. A comunicação com o exterior será realizada por 

um protocolo standard, através da unidade de comunicações. O papel desta será ser a 

interface com o utilizador, que enviará dados e receberá comandos ou configurações. 

Por fim, uma bateria irá alimentar o sistema todo. 

Para interagir com o sistema de monitorização subaquático o utilizador irá 

utilizar um dispositivo cujo desenvolvimento não é do âmbito desta dissertação. 
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Figura 22 – Arquitetura sistema monitorização subaquática. 
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3.2.3 Especificação do hardware 

3.2.4 Sensores 

 Sensor de pressão e de temperatura – Para efetuar a medição da temperatura e 

da pressão a escolha recaiu no sensor MS5837-30BA da TE Connectivity. Este sensor é 

recente, adequado para imersão, e tem a capacidade de medir a temperatura com 

uma resolução de 0.0022 °C numa gama de -20 a 85ºC e a pressão com resolução de 

0,2 mbar numa gama até 30 bar. 

O sensor comunica com um barramento I2C e internamente utiliza um conversor 

analógico para digital até vinte e quatro bits. É bastante robusto por causa da sua 

proteção de gel e uma tampa de aço inoxidável antimagnética que tornam o módulo 

resistente à água[24].  

 
Figura 23 – Sensor de pressão e temperatura[24]. 

 

Principais características [25]: 

• Caixa de cerâmica-metal, 3,3 x 3,3 x 2,75 mm  

• Resolução 0,2 mbar 

• Tempo de leitura inferior 0,5 ms  

• Consumo de 0,6 µA (Sleep mode <0,1 µA a 25 ° C)  

• Sensor de pressão digital integrado (24 bits ΔΣ ADC)  

• Tensão de alimentação 1,5 a 3,6 V 

• Gama de operação: 0 a 30 bar, -20 a +85 ° C  
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• Interface I2C  

• Sem componentes externos (oscilador interno)  

 

Aplicações [25]: 

• Sistemas móveis de medição de profundidade da água 

• Computadores de mergulho 

• Relógios 

• DataLoggers 

 

Sensor ondulação marítima – A aquisição da agitação marítima será realizada 

por um IMU (inertial measurement unit). O IMU escolhido foi o BHI 160 da Bosch que 

contém um acelerómetro e um giroscópio de três eixos e um microcontrolador 

programável. É utilizado na industria dos smartphones, wearables ou qualquer 

aplicação que exija dados de movimento em tempo real com baixo consumo de 

energia[25].   

 
Figura 24 – Bosch BHI 160 [25]. 

 

Principais características [26]: 

• Dimensões: 3.0 × 3.0 × 0.95 mm³ 

• Tensão de alimentação: 1.7V a 3.6V 

• Consumo de corrente por modos de funcionamento entre os 11 μA e os 

1,6 mA: 

• Desempenho dos sensores: 

- Precisão estática = [Head., Pitch, Roll] = 2º  
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- Precisão dinâmica = [Head., Pitch, Roll] = 2º  

- Tempo de calibração = < 1 segundo 

-Tempo de estabilização da orientação = 0.2 segundos 

- Precisão de reconhecimento de atividade = 85% a 97% 

 

Aplicações [26]: 

• Reconhecimento de atividades em pé, andar, correr 

• Contagem de passos, navegação interna, PDR  

• Interfaces HMI incluindo deteção de gestos de movimento, inclinação, 

captação, relance ou outros gestos para wearables  

• Realidade aumentada, jogos 

• Compassos com compensação de inclinação  

• Orientação 3D de alta precisão, ângulos de Euler, etc. 

3.2.5 Memórias 

 Os dados recolhidos pelos sensores serão gravados e armazenados de forma 

organizada numa memória não volátil. Relativamente às memórias não voláteis, 

existem quatro tipos que são bastante usadas, que são: PROM, EPROM, EEPROM e 

Flash.  

 As memórias PROM (Programmable Read-Only Memory) usam altas tensões para 

destruir partes do chip ou criar links internos nos circuitos. Por esta razão ela só pode 

ser programada uma vez e não pode ser alterada. Esta memória é usada para guardar 

firmware e outros programas de baixo nível.  

 A memória EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory) pode ser 

apagada, mas para isso é necessário incidir uma luz ultravioleta. A regravação desta é 

bastante desgastante precisando cada vez mais de tensões maiores. 

A EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) é uma 

versão melhorada da EPROM, pela razão de esta poder ser apagada eletricamente. 

Apesar desta melhoria, estas memórias ainda têm um tempo de vida limitado, não são 

ideais para aplicações onde a limpeza e a escrita sejam de uso frequente. 
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Por fim, a memória mais usada atualmente, a Flash, é também apagada e 

reescrita eletricamente, mas tem a aptidão de se poder excluir somente um bloco de 

dados específico. Assim não será preciso reprogramar tudo de novo. Elas estão muito 

presentes por exemplo nas pendrives e cartões de memória. O motivo para isso é a 

grande capacidade e a velocidade de escrita e leitura e o elevado número de ciclos de 

escrita[26]. 

Concluindo, perante o sistema que se quer desenvolver nesta dissertação as 

memórias escolhidas foram uma flash para a gravação das medições e a flash interna 

do microprocessador para a gravação das configurações do dispositivo. Depois de uma 

pesquisa a escolha da memória flash externa recaiu sobre a SST25VF080B da 

Microchip que é ideal para aplicações de baixo consumo energético. 

 

 
Figura 25 -SST25VF080B[27]. 

   

Principais características [28]: 

• Tensão de alimentação: 2.7-3.6V 

• Ciclos de vida: 100.000 ciclos (típico) 

• Mais de 100 anos de retenção de dados 

• Consumo de energia: 

-Programar e apagar: 30 mA (máx); 

-Leitura: 10 mA (típica); 

-Standby: 5 µA (típico); 

• Tempos: 

-Apagar memória completa: 35 ms; 

-Apagar bloco: 18 ms; 



Análise e Desenho 
 

 
38 

Sistema Monitorização Subaquática 
João Pedro Neves Almeida Silva Baptista – Universidade do Minho 

 

-Escrita de um byte: 7 µs (típico) 

3.2.6 Comunicação 

 O objetivo do sistema de monitorização subaquático é obter variáveis do mar 

para que depois sejam estudadas. Nesta dissertação definiu-se que a comunicação 

com o exterior teria de ser bidirecional, ou seja, o sistema tem de ser capaz de enviar e 

receber dados. De forma genérica, os dados enviados são as medições e os recebidos a 

configuração. 

 Durante esta dissertação surgiu a questão de como por exemplo um biólogo 

poderia interagir com o sistema. Estas podem ir desde a alteração de tempos de 

amostragem até à seleção de sensores pretendidos a utilizar. Portanto, o utilizador 

terá vários comandos que informarão o dispositivo da operação que pretende. O 

dispositivo não estará de fácil acesso por estar protegido contra a água e também por 

estar submerso. Por outro lado, a eletrónica e a água não são funcionalmente 

compatíveis. Para evitar o consumo de energia necessário para que as comunicações 

com o exterior estejam constantemente ativas, será necessário enviar um sinal ao 

microprocessador para avisar que o utilizador quer interagir com ele, ativando a partir 

desse instante as comunicações. Perante estes fatores e para este protótipo, definiu-se 

que a comunicação será feita através de um cabo subaquático para a superfície, 

através do protocolo porta serie. No entanto, o hardware prevê a possibilidade de 

utilização do protocolo Bluetooth o modulo escolhido foi o SPBTLE-RF da 

STMicroelectronics (cujo funcionamento em água é possível)  
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Figura 26 - Modulo Bluetooth SPBTLE-RF. 

3.2.7 Relógio de tempo real 

O relógio utilizado estará integrado no microcontrolador. Ele pode ser usado 

como calendário, alarme, unidade de ativação periódica, sincronização e registro de 

data e hora.[28] 

Para este dispositivo o relevante no relógio é o calendário e a ativação periódica. 

O calendário será utilizado para obter dados em relação ao tempo real. Ele fornece 

dados como: segundo, minuto, hora, dia, mês e ano. Com estes dados, o utilizador 

quando recolher os dados dos sensores terá a perceção do tempo a que essa variável 

foi medida e melhorando o estudo sobre ela. Relativamente à ativação periódica, será 

utilizada para acordar o processador quando for necessário processar alguma 

informação, por exemplo realizar leitura dos sensores ou comunicar. Com esta 

abordagem será possível diminuir bastante os consumos de energia e otimizar a 

autonomia do sistema.   

3.2.8 Bateria 

Para alimentar todo o sistema é utilizado a bateria CELLEVIA LP655165 de 3.7V e 

capacidade de 2400mAh. Com esta fonte o sistema será capaz de ter uma autonomia 

de 2-4 meses pelo motivo de que o microprocessador e os restantes módulos estarem 

a maior parte do tempo a “dormir”, então o consumo do sistema será reduzido[29]. 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5zY7gtezcAhXnxoUKHTCUDrsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.digikey.com/product-detail/en/stmicroelectronics/SPBTLE-RFTR/497-17753-1-ND/8109025&psig=AOvVaw1Gb5Yo5Vmz91nKz1k56x4e&ust=1534331835967072
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Figura 27 - Bateria CELLEVIA LP655165. 

3.2.9  Especificação firmware 

Após a escolha da placa de desenvolvimento, o IDE (Integrated Development 

Environment) escolhido foi o Keil µVision 5. Esta ferramenta de desenvolvimento é de 

fácil uso e possui recursos de edição e depuração de código. A depuração do código 

pode ser feita em tempo de execução o que facilita bastante. 

 

 
Figura 28 - Keil uVision 5[30]. 

 

A informação dos sensores é lida de forma periódica, sendo a taxa de 

amostragem definida pelo utilizador. Durante um ciclo de amostragem, cada variável 

pode ser lida de duas formas distintas: 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQ_sPn5JbcAhVIWxQKHRkMDiMQjRx6BAgBEAU&url=https://mcuoneclipse.com/2014/11/09/using-keil-%CE%BCvision-5-with-processor-expert/&psig=AOvVaw1kKJV37w40VS-qLusAjIs1&ust=1531389547285756
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- Leitura pontual periódica, à taxa de amostragem definida. As leituras periódicas 

serão obtidas com intervalos de tempo definidos pela configuração e gravados em 

memória a cada leitura. 

- Leitura de forma continua (burst), variável com tempo mínimo de 20 em 20 

milissegundos, efetuando esta medição continua por um tempo configurado pelo 

utilizador, nunca podendo ultrapassar o tempo de time-step  

3.2.10   Estrutura de armazenamento dos dados 

A organização dos dados nas memórias do sistema está apresentada na figura 

29. Como já referido existem dois tipos de dados, os recolhidos pelos sensores e a 

configuração do sistema. 

Cada escrita na memória é efetuada com um formato definido, designado por 

trama. Este será de tamanho variável dado o tamanho dos dados recolhidos poder não 

ser igual para todas as variáveis e em cada ciclo de aquisição não serem lidas as 

mesmas variáveis. Assim a leitura de cada variável será definida pelo utilizador, 

portanto este poderá configurar a frequência de aquisição para cada variável. O 

formato da trama será constituído por quatro blocos. O primeiro é o identificador da 

variável, o segundo é o tamanho em bytes da quantidade de dados a ser gravados, de 

seguida são os valores da variável e por último surge um terminador. Todos estes 

blocos serão constituídos por um byte, excetuando os dados cujo tamanho é variável. 

Na Figura 29 é ilustrado a estrutura da trama de gravação de dados. 

 

Identificador Tamanho dos 

dados (bytes) 

Dados Terminador 

Figura 29 - Formato dos dados gravados na memória flash (trama). 

 

O primeiro bit (MSB) do byte identificador da variável a “1” indica ainda se a 

leitura é do tipo contínuo (burst) ou “zero” se for pontual, sendo, portanto, utilizados 

os restantes 7 bits para a variável. Estão previamente definidos três tipos de variáveis a 
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serem gravadas na memória: data, hora, terminador. A salinidade, temperatura, 

ondulação e a profundidade será definido pelo utilizador, podendo assim este 

determinar se pretende que essa variável seja do tipo burst ou não.  

Na Tabela 4 apresentam-se as variáveis, seus identificadores e a sua ocorrência. 

A data será gravada uma vez por dia e os seus dados contem três bytes (dia, mês, ano). 

No caso da hora, os dados serão semelhantes, contendo a hora, minuto e segundo. 

Esta variável será escrita na memória sempre antes de algum valor de um sensor. O 

terminador será um byte preenchido a um (255) e é escrito sempre no fim de cada 

trama. Sendo o terminador 255, e os identificadores da data e hora respetivamente 0 e 

1, este sistema poderá gravar até 253 identificadores de sensores. No entanto, como o 

primeiro bit é reservado à indicação de burst, é possível apenas identificar 125 

variáveis pontuais, com identificadores entre 2 e 126 e 125 variáveis do tipo burst, com 

identificadores entre 130 e 254. 

 

Tabela 4 – Identificadores das variáveis e seus tempos de amostragem (x indica que o bit pode 

ter o valor “0” ou “1”. 

Variáveis Identificador (1 byte) Ocorrência  

Data 0000 0000 Uma vez por dia 

Hora 0000 0001 Antes de cada medição 

Terminador 1111 1111 No fim de cada trama 

Burst 1xxx xxxx Configurável 

Salinidade xxxx xxxx Configurável  

Temperatura xxxx xxxx Configurável  

Ondulação xxxx xxxx Configurável 

Profundidade xxxx xxxx Configurável 

 

A Tabela 5 ilustra um exemplo de uma configuração que poderá ocorrer no 

sistema. Neste o utilizador definiu que pretende obter as quatro variáveis com tempos 

de periocidade diferentes.  
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Tabela 5 - Exemplo configuração do sistema monitorização subaquática. 

Variável Período de leitura 

Salinidade 5 minutos 

Temperatura 10 minutos 

Ondulação 15 minutos 

Profundidade 20 minutos 

 

Os períodos e os identificadores referidos são um exemplo de uma aplicação que 

poderá ser realizada. Neste foi configurado a pretensão de recolher as quatro 

variáveis. Definiu-se que a salinidade, temperatura e a profundidade são variáveis 

periódicas e a ondulação será uma variável do tipo burst. Quando o sistema for 

iniciado, a gravação na memória flash seria como é exposto na tabela 6. 

 

Tabela 6- Organização da memória externa sistema monitorização subaquática. 

  3 Bytes Dia Mês  Ano  

 3 Bytes Hora Minuto  Segundo   

 1 Bytes Salinidade    

Hora Minuto  Segundo     

Temperatura   3 Bytes Hora Minuto  

Segundo    20 Bytes Ondulação Ondulação 

Ondulação Ondulação Ondulação Ondulação Ondulação Ondulação 

Ondulação Ondulação Ondulação Ondulação Ondulação Ondulação 

Ondulação Ondulação Ondulação Ondulação Ondulação Ondulação 

  3 Bytes Hora Minuto  Segundo  

  2 Bytes Pressão Pressão  

 

 

 

 

Identificador Tamanho dos 

dados(bytes) 
Dados Terminador 
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A gravação da configuração do sistema será feita na memória interna (Flash) do 

microcontrolador. A configuração consiste na data e hora do momento da 

configuração, o time-step, os sensores pretendidos e respetivos tempos de 

amostragem.  

A data e hora é o momento em que o sistema foi configurado, portanto as 

gravações efetuadas no sistema serão a partir desse momento. O time-step é o 

período de tempo que o sistema estará adormecido. Por esta razão, este é o período 

de amostragem mínima das variáveis, sendo que todos os períodos de amostragem 

serão múltiplos do time-step. Finalizando, o utilizador poderá identificar os sensores 

dos quais pretende efetuar leituras e respetivas frequências individuais, ou seja, com 

flexibilidade. 

A organização da configuração será por posição e consistirá no preenchimento 

da flash interna do microcontrolador com os dados configurados. Na tabela 7 é 

possível ver a organização da memória. 

 

Tabela 7 - Organização memória interna sistema monitorização subaquática. 

Posição Informação 

0 Dia 

1 Mês  

2 Ano 

3 Hora 

4 Minuto 

5 Segundo 

6 Time-step 

7 ID sensor pressão 

8 Período sensor pressão 

9 ID sensor temperatura 

10 Período sensor temperatura 

11 ID sensor agitação 

12 Período sensor agitação 
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13 ID sensor salinidade 

14 Período sensor salinidade 

3.2.11   Especificação interface com o utilizador 

Nos dias de hoje, cada vez é mais importantes os utilizadores dos sistemas 

eletrónicos obterem constantemente feedback dos dispositivos. Este não pode ser 

exceção. Para dispositivos submersos existem varias alternativas para se enviar sinais, 

mas só três é que foram avaliadas: óticas, mensagens enviadas pela porta de 

comunicações ou por sinais sonoros. Para este dispositivo optou-se simplesmente 

pelos sinais óticos e as mensagens, exclui-se os sinais sonoros pelo motivo de ter-se 

que ter o emissor acústico em contacto com a água e traria mais dificuldades em 

termos estruturais para a proteção do dispositivo.  

Serão utilizados três LED (Light Emitting Diode) de diferentes cores. As escolhidas 

foram o azul, verde e amarelo. A cor vermelha foi excluída dado a transmissão da luz 

vermelha ser muita atenuada na água do mar. 

Os díodos emissores de luz terão diferentes objetivos. O díodo amarelo, 

sinalizará se o dispositivo está configurado ou não, ou seja, se não houver uma 

configuração gravada a cor amarela estará intermitente. A cor verde será uma cor de 

presença. Este irá estar intermitente para notificar que o dispositivo está em 

funcionamento.  

Por fim, a cor azul tem como função de avisar que houve um erro no sistema e 

este precisará de reparação ou de uma nova configuração. O LED amarelo e azul a 

piscar ao mesmo tempo sinaliza pouca bateria no sistema. O intervalo ligado e 

desligado do piscar será posteriormente definido para minimizar o consumo de 

energia, sem se tornar incómodo para o utilizador (com ordem de grandeza, prevê-se 

um tempo ligado de dezenas de milissegundos e tempo desligado de unidades de 

segundo). 

Tabela 8 - Tabela de estados dos díodos emissores de luz.  

Díodos emissores de Intermitente  Desligado 
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luz 

Amarelo Dispositivo não configurado Dispositivo configurado 

Verde Dispositivo em funcionamento Dispositivo não funciona 

Azul Erro grave Dispositivo sem erros 

Azul e amarelo Pouca bateria Com bateria 

Obviamente, as funções indicadas pelo estado “desligado” dos leds amarelo, e 

azul apenas são válidas se o led verde estiver intermitente, ou seja, o dispositivo está a 

funcionar. 

Na comunicação serie, o utilizador tem a possibilidade de enviar comandos para 

executar funções no sistema. Como ilustra a figura 21, este poderá pedir ao sistema 

que faça o upload dos dados gravados, o estado dos sensores, configurar o sistema e 

efetuar o download da configuração. Para estas quatro funções esta atribuído um 

comando. Na Tabela 9 esta representado o valor do comando em caracter para cada 

função. 

 

Tabela 9 - Comandos do sistema monitorização subaquática. 

Comando Função 

‘1’ Nova configuração 

‘2’ Download dados gravados 

‘3’ Estado dos sensores 

‘4’ Download da configuração 

 

No caso de o comando ser uma configuração, está definido uma trama de 

tamanho variável. Este não é constante porque o utilizador poderá definir o número 

de variáveis que pretende medir, tornando o sistema mais flexível. A trama de 

configuração é composta por 5 campos, sendo eles: comando (1 byte); número de 

variáveis (NV) (1 byte); time-step (4 bytes); ID da variável (1 byte) e o múltiplo do time-

step (4 bytes) para essa variável. Este múltiplo consiste no período de tempo que a 

variável será lida, ou seja, se o valor desta for 2 e o time-step for de 5 minutos, esta 
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será recolhida de 10 em 10 minutos. No caso de ser uma variável burst acresce um 

byte responsável pelo número de amostras que se pretende recolher. Com estes 

parâmetros pode-se definir o tamanho mínimo que a trama terá que é de 11 bytes ou 

12 bytes, mas poderá chegar a ter o tamanho de 11 + 5 ∗ 𝑆𝑆𝑛𝑛 bytes se forem só 

variáveis periódicas. No caso de o sistema conter uma variável burst, que é o número 

máximo de variáveis deste tipo que o sistema pode suportar, o número máximo 

poderá chegar a 11 + 5 ∗ 𝑆𝑆𝑛𝑛 bytes +1 pela razão de definir-se um byte responsável 

pelo número de amostras. Na figura 30 é exposto a estrutura da trama de 

configuração. 

 

COMANDO Número de 

variáveis (NV) 

TIME STEP 

(TIMER) 

ID Variável MUTIPLO 

(TIME STEP) 

Id e 

múltiplo 

… 

 

     1 Byte                      1 Byte                  4 Bytes              1 Byte                 4 Bytes                     

                    

 

Em relação às mensagens de feedback, serão avisos que resultem de alguma 

interação que o utilizador esteja a praticar com o dispositivo através da comunicação 

serie. Por exemplo, a quando de uma configuração terminada o sistema avisará que 

ela foi efetuada com ou sem sucesso. Erros resultantes de em relação aos periféricos 

do sistema serão transmitidos em dois bytes através da porta serie. O primeiro byte 

será um byte que sinaliza a interface onde aconteceu o erro e o segundo byte 

representará o tipo de erro. 

 

 

 

 

 

 

5 Bytes * NV 

Figura 30 -Trama de configuração. 
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Tabela 10 - Tabela de erros do sistema de monitorização subaquática. 

Interface Tipo de Erro Byte 1 Byte 2 

Sensor pressão e 

temperatura 

Inicialização interface 1 1 

IMU Inicialização interface 2 1 

Sensor salinidade Inicialização interface 3 1 

Memória flash Inicialização interface 4 1 

RTC Inicialização interface 5 1 

Sensor pressão e 

temperatura 

Erro nas leituras 1  2 

IMU Erro nas leituras 2 2 

Sensor salinidade Erro nas leituras 3 2 

Memória flash Erro na leitura 4  2 
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Capítulo 4 

Implementação e Integração 

Este capítulo à semelhança dos restantes desta dissertação será divido em duas 

subsecções. Uma para o sensor de salinidade e outra para o sistema de monitorização. 

Na subsecção do sensor será detalhada a implementação do hardware e do software. 

Na subsecção do sistema de monitorização será apresentada a implementação do 

hardware e do software.  

 Sensor de Salinidade 4.1

Para a implementação do sensor de salinidade, depois de um estudo da 

literatura, optou-se como já foi referido por um sensor de quatro pontas. Para este 

será necessário a geração de um sinal alternado de corrente nos elétrodos das 

extremidades e efetuar a leitura da tensão nos elétrodos do meio. Para isto, optou-se 

por abordagens de hardware e software especificadas nesta subsecção. 

4.1.1 Hardware sensor salinidade 

Para reduzir o efeito da polarização nos elétrodos no sensor de salinidade gerou-

se um sinal alternado. Para isto, foi necessário definir um zero específico para o 

sensor, para evitar ter que se gerar tensões negativas, dado o sistema ser alimentado 

por tensões simples (0 e 3V). Foi estipulado que o “zero” para os elétrodos seria 

metade da tensão de referência do conversor analógico digital do microcontrolador 

que é 3 volts, ou seja, seria 1.5 volts. Para obter esta tensão optou-se por um divisor 

de tensão com resistências de valor elevado (4.7MΩ), para obter uma corrente 

reduzida consumida no circuito. Dado tratar-se de uma tensão de referência, foram 

utilizadas resistências com precisão de 1%. 
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A tensão gerada pelo divisor de tensão, passa por um amplificador de ganho 

unitário para garantir uma tensão estável independentemente da corrente solicitada. 

A baixa corrente de polarização (10pA) do ampop AD8657 utilizado permite a 

utilização das resistências de 4.7MΩ no divisor, sem alterar a tensão do divisor. 

Com o novo “zero definido” já é possível gerar um sinal de corrente alternada 

nos elétrodos. Este sinal é uma onda quadrada com uma frequência de 1 KHz gerado 

pelo conversor digital/analógico do microcontrolador. Os elétrodos (exteriores) são 

colocados na malha de realimentação do ampop, de forma a serem percorridos por 

uma corrente definida por: 

I
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟= 

(𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷−𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟)
𝑅𝑅12

Equação ( 12 ) 

 

𝐼𝐼𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟 = Corrente (instantânea) nos elétrodos 

𝑛𝑛𝐷𝐷𝐴𝐴𝐷𝐷  = Tensão de saída do DAC 

𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟  = Tensão de referência (1.5V) 

𝑅𝑅12 = 2.7KΩ. 

 

Com valores de 𝑛𝑛𝐷𝐷𝐴𝐴𝐷𝐷  acima de 1.5 V, a corrente 𝐼𝐼𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟 têm o sentido indicado na 

figura. Com valores abaixo de 1.5V, terá o sentido inverso. Para uma tensão de 𝑛𝑛𝐷𝐷𝐴𝐴𝐷𝐷  de 

1.5V, a corrente 𝐼𝐼𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟 é nula. Na figura 31 esta presente o circuito gerador de sinal dos 

elétrodos. 
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Por fim, é necessário realizar a leitura dos elétrodos do meio e para isso utilizou-

se o amplificador de instrumentação com uma amplificação de 1000, pelo facto de o 

sinal proveniente do sensor ser da gama dos milivolts. O sinal amplificado será 

posteriormente convertido de analógico para digital no ADC do microcontrolador. 

Concluindo, o circuito do sensor de salinidade tem como esquemático o ilustrado 

na figura 32.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 - Circuito gerador de sinal do sensor de salinidade 

𝐼𝐼𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟  

Solução 
salina 
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                        O amplificador de instrumentação foi dimensionado para apresentar uma 

tensão de saída em torno de 𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟 , aplicando o ganho de 1000X ao valor de tensão na 

entrada, através do circuito em R14, R6 e R8, conforme recomendado pelo datasheet. 

Neste circuito as resistências R8 e R6 definem o ganho. O datasheet recomenda que a 

resistência R14 seja o paralelo de R6 com R8. Este paralelo tem como função diminuir 

os erros de corrente de polarização. O ganho foi calculado pela equação  13. 

 

𝐺𝐺𝑆𝑆𝑆𝑆ℎ𝑚𝑚 = 1 + 𝑅𝑅8
𝑅𝑅6

 Equação ( 13 ) 

A resistência total entre a saída dos entre a saída do amplificador de 

instrumentação e o ampop AD2A é superior a 1MΩ, estando assim assegurado um 

consumo de corrente inferior a 1.5µA. 

Figura 32 - Circuito sensor de salinidade. 

𝐼𝐼𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟  

Solução 
salina 
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4.1.2 Firmware sensor salinidade 

Para efetuar a leitura do sensor de salinidade é necessário o processamento do 

sinal proveniente dos elétrodos do sensor. Durante a leitura existiu um desafio que o 

software desenvolvido acabou por corrigir. Este é que com o aumento da quantidade 

de sal na água, aumenta a condutividade da solução e o sinal de tensão lida no ADC é 

cada vez mais pequena e de difícil leitura. 

Quando o sinal medido nos elétrodos for de reduzida amplitude, que foi 

estipulado um valor de 230mV a amplitude do sinal no DAC será aumentada 5 vezes, 

proporcionando uma corrente proporcionalmente superior nos elétrodos, para que 

seja possível obter a medição. No fim desta medição o valor aumentado será divido 

por cinco para se obter um valor realista comparando com os outros valores. 

Concluindo, quando o valor medido respeitar as condições que foram referidas 

em cima, será guardado, convertido para condutividade, indicando a quantidade de sal 

para aquela concentração. 

 
Figura 33 – Fluxograma do software de leitura do sensor de salinidade 
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 Sistema Monitorização Subaquática  4.2

Para a implementação do sistema de monitorização subaquático, foi realizada a 

implementação e integração dos blocos especificados na arquitetura deste sistema. A 

nível do hardware foi realizada uma placa de circuito impresso com todo o hardware. 

No firmware foi desenvolvida a comunicação com os sensores e todo o fluxo do 

programa do sistema. 

Durante esta subsecção será pormenorizada toda a implementação do 

hardware, software e a integração de todo o sistema. 

4.2.1 Hardware sistema monitorização subaquática  

Relativamente ao hardware pode-se dividir em dez módulos, sendo eles: 

microcontrolador; sensor de pressão e temperatura; sensor ondulação marítima; 

sensor salinidade; comunicação porta serie; comunicação Bluetooth; comunicação 

RS485; memória externa; interface luminosa com o utilizador e hardware de 

alimentação. 

4.2.2 Microcontrolador 

Para o desenho do hardware do microcontrolador foram respeitadas as 

indicações do datasheet fornecido pela STMicroelectronics e conectando todos os 

periféricos utilizados no microcontrolador às interfaces necessárias. 
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Figura 34 -Esquemático do hardware do microcontrolador. 

4.2.3 Sensor de pressão e temperatura 

No desenho do sensor de pressão e de temperatura, o hardware de 

condicionamento de sinal e conversão analógico-digital está embutido no sensor. Para 

este sensor estar em contacto com a água, está protegido por epóxi e conectado ao 

sistema por um conetor ligado com alimentação e a interface do sensor. 

 
Figura 35 - Esquemático do conector sensor pressão e temperatura. 

4.2.4 Sensor de ondulação marítima 

Para medir a variação da ondulação marítima o sensor escolhido foi o IMU Bosch 

BHI160.  Na sua interface de comunicação sendo o I2C, foi necessário conectar os 

pinos de comunicação as portas I2C do microcontrolador com as resistências 

correspondentes de pull-up. 

O sensor além da comunicação também contem outros pinos que precisam de 

ser conectados. Um deles é o da interrupção, ou seja, este sensor gera uma 
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interrupção externa para assinalar eventos que acontecem dentro sensor, como por 

exemplo estar pronto a ler valores. Outro hardware adicionado foram os 

condensadores junto às alimentações para minimizar interferências pelos picos de 

consumo de corrente. 

O esquemático do hardware do IMU é ilustrado na figura 36. 

 

Figura 36 - Esquemático IMU Bosch BHI160. 

4.2.5 Comunicação porta série  

Para se realizar a comunicação série, optou-se por ligar um conetor com quatro 

pinos. Um para a alimentação, outro para a massa e os restantes dois para os de 

comunicação série. 

 
Figura 37 – Esquemático do conetor porta série. 

4.2.6 Comunicação Bluetooth 

Apesar de a comunicação Bluetooth não ter sido implementada nesta 

dissertação, o hardware está preparado para efetuar este tipo de comunicação. O 
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objetivo é de no futuro substituir a comunicação série e utilizar comunicação sem fios 

para transmissão e a receção de dados. A interface de comunicação com este módulo 

será através da porta SPI. Este, na alimentação terá um interrutor eletromagnético 

para ativar o módulo através de um íman quando o utilizador pretender interagir com 

o sistema. Quando o utilizador não pretende comunicar, o módulo é desativado, 

havendo um menor consumo de energia. Este interruptor também irá gerar um sinal 

ao microcontrolador que o fará acordar para proceder à comunicação.  

 

 

4.2.7 Comunicação RS485 

No capítulo três foi descrito que este sistema terá a capacidade de suportar 

sensores externos ao sistema. Para efetuar a comunicação entre estes sensores 

implementou-se um conversor (transceiver) de comunicação série para RS485, que 

inverte os sinais vindos da UART (Universal asynchronous receiver/transmitter).  

Esta comunicação tem o requisito de nas extremidades da cablagem existir uma 

resistência de terminação 100 ohms entre as duas linhas do barramento de dados. 

Como este sistema de monitorização poderá se encontrar tanto nas extremidades 

como a meio dos sensores. Optou-se por ligar em série com a resistência um 

interruptor eletromagnético que será ativado poe um íman externo, quando o sistema 

se encontrar numa extremidade da cablagem da comunicação 485. O interruptor 

estará fechado e a resistência estará ligada entre as duas linhas.  

 

Figura 38 - Esquemático módulo Bluetooth. 
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4.2.8 Memória externa 

A memória externa deste sistema, como mencionado é uma memória Flash. 

Nesta interface de comunicação entre ele e o microcontrolador é via SPI. Existem, 

também dois pinos da memória que terão de ser ligados a saídas do microcontrolador 

pela razão de serem pinos com o objetivo de ativar ou desbloquear o hold e o write 

protection. Quando é necessário escrever é necessário colocar estes a “1”, para ler só 

é necessário colocar o hold a “1” 

 

 

4.2.9 Interface luminosa com o utilizador 

O hardware da interface luminosa com o utilizador, é composto por três LEDs 

com as correspondentes resistências para limitar a corrente, conectados cada um a um 

pino de saída do microcontrolador. 

Figura 39 – Esquemático do módulo RS485. 

Figura 40 – Esquemático da memória externa. 
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Estes leds são atuados de forma intermitente e não contínua, para limitar o 

consumo de corrente. 

4.2.10  Alimentação do sistema 

Todo o sistema de monitorização é alimentado a 3 volts, mas a fonte de bateria 

utilizada apresenta tensões entre 3V e 4.1V, respetivamente quando está com a carga 

mínima ou máxima. Para normalizar a tensão à saída para tensões constantes foi 

usado um regulador de tensão com uma tensão de saída de 3V. Este suporta tensões 

de entrada até 7.2V e uma queda de tensão inferior a 100mV. O esquemático deste 

circuito é descrito na figura 42. 

 

 
Figura 42 - Esquemático do regulador de tensão. 

Figura 41 – Esquemático da interface luminosa com o utilizador. 
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4.2.11   Placa de circuito impresso 

Como resultado de todos os esquemáticos descritos em cima, procedeu-se ao 

desenho de uma placa de circuito impresso com todo o hardware do sistema. Disto 

resultou uma placa com duas faces, com oito centímetros de comprimento e seis de 

largura. 

 
Figura 43 - Placa de circuito impresso fase de cima. 

 

 
Figura 44 - Placa de circuito impresso fase de baixo. 
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4.2.12   Firmware sistema de monitorização  

Relativamente ao firmware do sistema de monitorização, foi desenvolvido todo o 

controlo do sistema, comunicação e recolha dos valores das variáveis a serem 

recolhidas. Existem cinco módulos principais que são: arranque do sistema, início da 

aquisição, comunicação com o exterior e a recolha das variáveis periódicas e burst. 

Nesta secção será explicado o funcionamento dos módulos referidos 

anteriormente através do respetivo fluxograma. 

4.2.13   Arranque do sistema 

Quando o sistema é ligado a operação mais importante que tem que efetuar é a 

inicialização da comunicação com o utilizador (porta-série) para estar disponível para 

comunicar com exterior. Após isto, o sistema verifica se existe alguma configuração 

anterior guardada na memória não volátil do microcontrolador. 

Caso o sistema não esteja configurado, o LED amarelo irá ficar intermitente para 

avisar o utilizador que o dispositivo espera por uma configuração. Se existir uma 

configuração gravada, o sistema procederá ao início da aquisição. 

Por fim, ao fim de qualquer uma das ações anteriores, o dispositivo entrará em 

Sleep mode para diminuir o consumo de energia. Na figura 45 está demonstrado o 

fluxograma do arranque do sistema de monitorização. 
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Figura 45 – Fluxograma do arranque do sistema. 

4.2.14   Início da aquisição 

Antes de iniciar a recolha de dados, é necessário efetuar inicializações. 

Primeiramente é verificado o número de variáveis configuradas. De seguida é 

preenchido o array (vetor) das variáveis periódicas e das variáveis burst.  

Como foi definido na subsecção 3.2.11 cada variável periódica conterá um 

identificador e um múltiplo. Após a configuração destes parâmetros será preenchido 

um array de inteiros, que cada posição tem um tamanho de quatro bytes. Este tem 12 

posições (12 * 4 bytes) com as informações para cada variável. Para cada variável esta 

reservado 3 posições onde é escrito o identificador da variável, o múltiplo e o 

contador. Na figura 46 é possível observar o exemplo de três posições do array. 
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Identificador Múltiplo Contador 

Figura 46 -Estrutura do array com configuração das variáveis periódicas. 

  

No caso do array das variáveis burst, também é de inteiros e conterá quatro 

posições (4 * 4 bytes). Estas também foram definidas na subsecção 3.2.11 que contem 

o identificador da variável, o múltiplo, o contador e o número de amostras que se 

pretende recolher. 

 

Identificador Múltiplo Contador Número de 

amostras 

Figura 47 -Estrutura do array com configuração das variáveis burst. 

 

Com os arrays preenchidos inicializa-se os periféricos do microcontrolador 

necessários e os sensores correspondentes às variáveis que o utilizador pretende ler. 

Por fim, com as inicializações todas concluídas pode-se dar início ao relógio de tempo 

real. Na figura 48 está descrito o fluxograma da inicialização da aquisição do sistema. 
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Figura 48 – Fluxograma do início da aquisição. 
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4.2.15   Comunicação com o exterior 

Na secção 3.2.1 foram descritas as interações que o utilizador poderá ter com o 

dispositivo. Para efetuar qualquer uma, o utilizador tem que enviar o comando 

correspondente. No entanto, antes da comunicação, o microcontrolador 

provavelmente estará “adormecido” e para receber dados exteriores é necessário 

acordá-lo. Ele é “acordado” pela interrupção da porta série. 

Depois do microcontrolador estar acordado, a trama recebida do exterior, é 

descodificada e executado o respetivo comando. Por exemplo, se for recebida uma 

nova configuração o sistema verifica a sua validade. É verificado os valores da data e 

da hora, o time-step e se não existe nenhum identificador repetido. Outra confirmação 

feita é a de que a multiplicação do número de amostras num burst não ultrapasse o 

tempo do time-step, pela razão de que se isto ocorre alguma medição periódica 

poderá vir a ser perdida. Também são verificados os identificadores ao fim deste 

processo e se a configuração for válida, esta é gravada e o sistema responde ao 

utilizador a indicar que foi bem-sucedida, caso contrário enviará que ocorreu um erro 

acabando no fim por entrar no modo de baixo consumo. Na figura 49 é possível 

observar o fluxograma da comunicação do sistema com o exterior.  
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4.2.16   Leitura variáveis periódicas 

Com o sistema configurado e inicializado dá-se início à aquisição das variáveis 

configuradas. O relógio de tempo real é utilizado para acordar o microcontrolador ao 

time-step configurado. De cada vez que o sistema acorda, verifica se chegou o 

momento para efetuar a leitura de alguma variável. Isto é implementado 

decrementando o valor de um contador (countdown) que foi inicializado com o valor 

do múltiplo. Após o decremento dos contadores das variáveis, o sistema verifica se 

algum deles tem o valor zero. Para cada um que atinja este valor, o sistema verifica 

posteriormente se a variável respetiva é do tipo burst. Se for deste tipo, é iniciado um 

timer com o valor do período de leitura do burst (20 ms). Caso a variável não seja do 

Figura 49 – Fluxograma da comunicação com o exterior. 
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tipo burst, o sistema efetua uma leitura periódica. No fim da leitura, o múltiplo é 

restaurado com o valor do múltiplo da respetiva variável que está na configuração. 

Finalmente, o sistema volta a adormecer. Na figura 50 está descrito o fluxograma da 

aquisição de variáveis periódicas. 
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Figura 50 – Fluxograma da leitura de variáveis periódicas. 



Implementação e Integração 
 

 
69 

Sistema de monitorização subaquático 
João Pedro Neves Almeida Silva Baptista – Universidade do Minho 
 

4.2.17   Leitura variáveis burst 

A leitura das variáveis burst é similar à leitura das variáveis periódicas. Na leitura 

destas, ocorre uma interrupção de um timer. Cada interrupção será verificada e 

decrementada a posição do array que contem o número de amostras. No caso de ter 

um valor maior que zero efetua-se a leitura da variável. Caso esta posição esteja com o 

valor zero, ao fim da leitura da variável, o firmware simplesmente para o timer.  Por 

fim o número de amostras é restaurado com o valor inicial e o sistema volta a 

“adormecer”. 

 

 
Figura 51 – Fluxograma de leitura da variável burst. 
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Capítulo 5 

Resultados 

Neste capítulo serão apresentados os testes e resultados do sensor de salinidade 

e do sistema de monitorização. Será caracterizado o protótipo e efetuada uma análise 

dos resultados em função dos requisitos e avaliadas possíveis melhorias.    

 Sensor de Salinidade 5.1

Nesta subsecção, primeiramente é apresentado a estrutura final com os 

elétrodos do sensor. Posteriormente foram feitos dois testes. Um deles foi a 

verificação da durabilidade dos elétrodos para as condições requeridas. Esta subsecção 

termina com a calibração do sensor de salinidade. Nestes dois testes será exposto todo 

o setup bem como a análise dos resultados. 

5.1.1 Estrutura elétrodos sensor salinidade  

Os componentes eletrónicos não são compatíveis com a água, então para a 

proteção destes encapsulou-se estes em epóxi. Na figura 52 é possível observar a 

estrutura desenvolvida nesta dissertação. 

 

 
Figura 52 -Estrutura do sensor de salinidade. 
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Optou-se por utilizar elétrodos de baixo custo, sem recorrer a platina e titânio, 

para reduzir substancialmente o custo final do sensor. A qualidade inferior dos 

elétrodos é compensada pela utilização da medição a 4 pontas, com tensões 

reduzidas, minimizando a interferência do elétrodo. Os elétrodos são constituídos por 

4 parafusos em aço inoxidável 316 dado apesentarem maior resistência à corrosão, 

pela presença de níquel, crómio e molibdênio na composição.[31] A escolha foi 

efetuada apenas pela resistência do material à corrosão em ambientes salinos. [31]  

5.1.2 Resultados durabilidade dos elétrodos  

Para a verificação da durabilidade dos elétrodos imergiu-se o sensor numa 

solução que englobava 45 gramas por um litro de água. Neste foi aplicado uma tensão 

alternada nos elétrodos das pontas com um volt de amplitude com finalidade de obter 

medições da resistência entre os elétrodos das pontas e entre os elétrodos do meio 

com o objetivo de verificar se existe variação. A tensão aplicada é muito superior ao 

utilizado numa edição de salinidade, de forma a acelerar as reações que ocorrem nos 

elétrodos e viabilizar um teste de durabilidade num período de tempo mais reduzido 

(4 meses). É espectável que os elétrodos envelheçam, em particular os exteriores, 

aumentando a sua resistência. No entanto, a medida de resistência da solução 

calculada através dos elétrodos centrais deve manter-se constante. 

 

 
Figura 53 - Setup teste durabilidade dos elétrodos. 
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A duração deste teste foi aproximadamente de quatro meses e pode-se concluir 

que as resistências dos elétrodos das extremidades aumentaram consideravelmente 

(aproximadamente duplicou o valor de resistência), correspondendo com as 

expetativas esperadas. 

 
Figura 54 - Teste durabilidade elétrodos nas extremidades. Medida da resistência da solução 

incluindo a resistência dos elétrodos. 

 

Nos elétrodos centrais, ao longo do teste, verificou-se que a resistência entre 

eles se manteve-se aproximadamente constante. Neste houve só pequenas oscilações 

na gama dos 0.5 ohms, que pode ser devida a variações de temperatura da solução. A 

temperatura da solução foi medida e a condutividade corrigida, mas a baixa precisão 

da medição de temperatura pode provocar as variações encontradas. 
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Figura 55 - Resultado teste durabilidade elétrodos do meio. Medida de resistência da solução. 

 

Na figura 56 é possível observar o desgaste dos elétrodos das extremidades 

comparando com os centrais, ficando evidente fisicamente que nos elétrodos das 

extremidades houve mais deterioração do que nos centrais, devido à tensão/corrente 

aplicada. 

 

 
Figura 56 - Elétrodos no fim do teste de durabilidade.  
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5.1.3  Funcionamento do hardware do sensor 

O resultado do hardware do sensor de salinidade satisfez o que foi planeado. 

Com a geração de um sinal de corrente a 1 kHz obteve-se um sinal de tensão com a 

mesma frequência nos elétrodos do sensor. O sinal recolhido nos elétrodos centrais, 

depois de amplificado, contem pouco ruido. O ruido presente no sinal existe 

essencialmente nas transições, devendo-se ao amplificador de instrumentação 

utilizado. Este ruído é mencionado no datasheet (ripple a 27 kHz devido ao processo 

de chopping do amplificador) para a gama de amplificação que se esta a operar (ganho 

de 1000). Na Figura 58 e na figura 58 é possível observar o sinal do DAC (amarelo), o 

sinal de saída do circuito (roxo) e a tensão de referência (azul). Estas figuras 

apresentam um exemplo conjunto de 40 ciclos de 1 kHz, correspondentes a 4 ciclo de 

leitura. Também é possível observar que o sinal do DAC e o sinal do sensor estão 

centrados com a tensão de referência. 

 

Figura 57 – Tensão à saída do DAC (amarelo), saída do amplificador de instrumentação (roxo) e 

tensão de referência (azul) do circuito sensor salinidade.  
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Figura 58  – Tensão à saída do DAC (amarelo), saída do amplificador de instrumentação (roxo) e 

tensão de referência (azul) do circuito sensor salinidade, durante um ciclo de leitura.  

5.1.4 Calibração do sensor 

Para efetuar a calibração do sensor desenvolvido (para ter-se uma referência de 

comparação) utilizou-se um sensor do departamento de biologia da Universidade do 

Minho. Apesar de se possuir este sensor, veio-se a verificar que este não estava 

calibrado, impossibilitando a sua utilização. A sua calibração poderia ser efetuada 

preparando soluções de salinidade conhecida. Perante a necessidade de preparar estas 

soluções, optou-se por usar diretamente as soluções de água com NaCl para a 

calibração do sensor desenvolvido. Foi utilizada uma balança com precisão de 6 dígitos 

(numa medida de 50 gramas são utilizadas três casas decimais). Tendo em conta as 

quantidades de sal pesado, procurou-se ter uma resolução superior a 0.1% (por 

exemplo, para pesar 1g, seriam utilizadas pelo menos três casas decimais) Com esta 

pesou-se a quantidade de sal desejada a dissolver. Na medição do volume de água 

foram utilizados recipientes de volume conhecido. 
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Figura 59 - Balança de referência. 

Utilizou-se um recipiente com sete litros de água para se realizar as diluições do 

sal com a água e imergiu-se o sensor para se obter as medições. Nas medições com 

salinidades abaixo de 5g/L foi utilizada água destilada. Nas restantes utilizou-se água 

da torneira cuja `quantidade de sais minerais é muito inferior à quantidade adicionada. 

Na figura 60 é possível observar setup utilizado.  

 

 
Figura 60 -Setup de calibração do sensor de salinidade. 

 

Como referido anteriormente, o sensor utiliza duas gamas de amplitude de sinal 

para que obtenha maior sensibilidade em toda a escala. Na gama baixa (menor 

amplitude) utilizou-se uma tensão de saída do DAC de 27mV pico-a-pico e na gama alta 
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(maior amplitude) de 1.24V que corresponde a uma corrente de 91uA e 457uA pico-a-

pico nos elétrodos. Para se retirar a curva, usou-se o intervalo entre zero e sessenta 

gramas de sal por litro de água. A cada quantidade de sal fez-se dez leituras verificando 

a média desses, o maior e menor valor lido. Posto isto, elaborou-se a curva de 

calibração para cada uma das gamas de medição. A temperatura da solução foi 

medida, e as pequenas variações encontradas (cerca de 1ºC ao longo do dia), foi 

considerada na correção da condutividade e na calibração. 

Na gama alta, obteve-se uma curva exponencial (figura 61 e figura 62). Perante 

esta calibração calculou-se que o sensor com este hardware e com a estrutura 

desenvolvida a taxa de erro é um grama de sal por litro de água. 

Figura 61 - Curva calibração sensor salinidade (gama alta). Em cada salinidade está representado 

o valor máximo, mínimo e a média de dez medições. 

 

Na zona de interesse (entre as 30 e 40 g/L de sal), retirou-se valores com o 

intervalo de uma em um grama que resultou no gráfico apresentado na figura 62. 
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Figura 62 - Calibração gama alta na região de interesse. Em cada salinidade está representado o 

valor máximo, mínimo e a média de dez medições. 

 

Com a curva de calibração efetuada, elaborou-se a curva de calibração para a 

condutividade, através da equação 10. O valor da constante do sensor (que pode ser 

obtida pela forma e dimensão do sensor) foi obtida experimentalmente, aquando o 

cálculo da salinidade medida, em função da salinidade da solução preparada. Dado a 

corrente fluir em toda a solução, com densidade de corrente que diminui com a 

distância aos elétrodos, a sua determinação analítica não pode ser obtida com a 

precisão necessária. 
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Figura 63 - Curva calibração, condutividade em função da salinidade, (gama alta). 

 

Na figura 63, traçou-se a reta de tendência e verificou-se que esta se afastava 

alguns pontos dos dados recolhidos. Verificou-se ainda que que ao efetuar um curto-

circuito dos elétrodos centrais (tensão de entrada nula, correspondendo à 

condutividade máxima) a leitura do ADC não seria nula, pelo que foi medido este 

offset. Subtraiu-se o valor do offset ao valor lido do ADC obtendo-se maior linearidade, 

com o gráfico apresentado na figura 64. Salienta-se, no entanto, que o 

comportamento previsto pela equação (7), que teoricamente relaciona a salinidade 

com a condutividade, não antevê um comportamento perfeitamente linear. 
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Figura 64 - Curva calibração, condutividade em função da salinidade, sem valor offset (gama alta). 

 

Na gama de interesse (30-40 g/L) os valores lidos ficaram também mais próximos 

da linha de tendência linear. 

 

 
Figura 65 - Curva calibração linear condutividade vs salinidade na zona de interesse, quando 

retirado o valor de offset (gama alta). 

 

Com a curva da condutividade traçada, calculou-se a salinidade através da 

condutividade, utilizando a equação 7. Aplicada na gama de interesse, pode-se dizer 
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que os resultados foram satisfatórios, comprovando que com o este sensor é possível 

determinar a quantidade de sal presente na água, com um erro absoluto inferior a um 

grama de salinidade. Na figura 66 é possível observar os valores de salinidade 

calculados pela leitura do ADC, relativamente à salinidade de referência, obtida por 

pesagem de sal e volume de água. 

 
Figura 66 - Relação salinidade referencia vs salinidade calculada. 

 

Com estes resultados, calculou-se a percentagem de erro para cada quantidade 

de sal na gama de interesse, apresentada na figura 67. 
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Figura 67 – Percentagem de erro sensor salinidade. 

 

Na gama baixa efetuou-se o mesmo procedimento anteriormente referido. 

Neste pode-se verificar o sensor a partir das 20g/L o sensor apresenta reduzida 

sensibilidade e resolução tendendo para zero no final da escala. 

 
Figura 68 – Curva de calibração (gama baixa). 



Resultados 
 

 
84 

Sistema Monitorização Subaquática 
João Pedro Neves Almeida Silva Baptista – Universidade do Minho 

 

Procurou-se otimizar o erro do sensor na gama baixa para a gama entre as 0 e a 

20 g/L, centrada em 5 g/L. Verifica-se que em água doce, o sensor é sensível a estas 

variações. 

 

Figura 69 – Valor de saída do ADC em função da salinidade, na zona de interesse (gama baixa). 

 

Como na gama alta, traçou-se a curva em relação à condutividade. E desenhou-

se a reta de tendência. Ao subtrair-se o valor de offset, esta aproximou-se bastante da 

reta de tendência, com a relação condutividade-salinidade mais linear. 
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Figura 70 - Curva calibração, que relaciona a condutividade com a salinidade. 

 

 

 

Como foi realizado para a gama alta, calculou-se a salinidade através da 

condutividade, pela expressão teórica descrita anteriormente. A figura 72 mostra a 

relação entre a salinidade calculada através da medição do ADC e a salinidade da 

solução, depois de otimizados os valores da constante do sensor e a tensão de offset 

do ADC, para o minimizar o erro de leitura nesta escala, centrada em 5 g/L. 

Figura 71 – Curva de calibração, que relaciona a condutividade com a salinidade, subtraindo o valor 

offset do ADC, na zona de interesse da gama baixa do sensor, 0-20 g/L. 
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Figura 72 - Relação salinidade calculada vs salinidade de referência (gama baixa). 

 

Nesta gama, o resultado obtido, não corresponde às expectativas, com erros 

absolutos de uma unidade, mas que em percentualmente corresponde a erros 

elevados. Na figura 73 é possível observar a percentagem de erro obtida. Perante estes 

resultados deteta-se que será preciso melhorar o sensor para leituras para soluções 

deste género. 

 

 

Figura 73 - Percentagem de erro do sensor de salinidade na gama baixa, 0-20 g/L. 
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Sensor pressão/Temperatura 

 Sistema Monitorização Subaquática  5.2

Nesta subsecção são apresentadas as características do protótipo do sistema de 

monitorização alguns resultados de funcionamento em ambiente laboratorial. Nestes 

estão incluídos os consumos de energia do sistema e um exemplo do resultado de 

medições burst e periódicas. Relativamente a estes resultados, nesta subsecção, será 

feita uma análise em função dos requisitos pretendidos. 

5.2.1 Protótipo sistema monitorização subaquática  

Como referido no capítulo anterior, procedeu-se ao desenho de uma placa de 

circuito impresso. Na figura 74 é possível observar o resultado. Nesta fase não foi 

ainda aplicado o encapsulamento em epóxi para poder estar submerso, dado dificultar 

as tarefas de teste e análise em laboratório. Como os sensores já se encontram 

protegidos contra a água foi possível criar um cenário de teste em laboratório, 

estendendo as ligações a esses sensores (salinidade, pressão e temperatura) para fora 

do PCB e retirar resultados das respetivas variáveis.  

 
Figura 74 - Protótipo sistema de monitorização, em que o sensor de pressão e temperatura foi 

estendido, para testes de submersão. 

Data-logger 

 Conversor UART para USB 
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5.2.2 Resultados energéticos  

O consumo energético é extremamente importante neste dispositivo, dado se 

pretender autonomias de alguns meses. Para se elaborar o estudo teórico do consumo 

do sistema, fez-se um levantamento dos consumos teóricos de cada periférico e do 

circuito eletrónico. Estes estão representados na Tabela 11. 

 

Tabela 11 - Estudo energético teórico do sistema de monitorização subaquática. 

Periférico Modo Sleep Modo ativo 

Microcontrolador 7.1 µA 120 µA 

Sensor 

pressão/temperatura 

0.1 µA 0.6 µA 

Memória flash externa 10 µA 10 mA 

Sensor salinidade 151 µA 300 µA 

Regulador de Tensão 400 µA 400 µA 

Resistências Pull-up (I2C 

sensor de pressão)  

600 µA 600 µA 

 Total = 1.168 mA Total = 11.42 mA 

 

 Após testes em laboratório, foi possível medir o consumo real do dispositivo. A 

corrente consumida foi ligeiramente superior ao esperado teoricamente, mas sem 

comprometer a autonomia prevista. Na Tabela 12 apresentam-se os consumos reais 

do sistema. 

 

Tabela 12 - Consumo de energia real do sistema de monitorização subaquática. 

Modo de operação Corrente consumida 

Ativo 12.75 mA 

Sleep 1.2 mA 
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Perante estes consumos calculou-se os tempos de leitura para cada variável, de 

forma a permitir obter o consumo em função da taxa de amostragem dos sensores. 

Este é um fator importante na autonomia do sistema pela razão de quanto mais tempo 

o sistema estiver a operar (modo ativo), menor será a sua autonomia. Por esta razão a 

durabilidade da bateria do sistema será relativa. Na Tabela 13 pode-se observar os 

tempos de leitura para cada variável.  

 

Tabela 13 – Tabela de tempos de leitura das variáveis do sistema de monitorização subaquática. 

Sensor Tempo de leitura 

Pressão 16 ms 

Temperatura 16 ms (obtida em simultâneo com a 

temperatura) 

Salinidade 10 ms  

 Tempo mínimo de leitura = 42 ms 

 

As melhorias a nível energético possíveis de realizar neste dispositivo são 

essencialmente ao nível de hardware. No modo sleep, verificou-se que o regulador de 

tensão apresenta um consumo em vazio exageradamente elevado (400 µA, que 

corresponde a um terço do total), facilmente substituível. Também a escrita na 

memória é responsável por grande parte do consumo no modo ativo. Substituindo 

alguns destes componentes por versões de menor consumo, será possível obter uma 

maior autonomia.    

5.2.3 Resultados de aquisição 

Nas leituras do data-logger, como referido, poderão ser feitas dois tipos de 

leituras, as leituras burst e as leituras periódicas. Para validar as leituras burst criou-se 

um cenário de teste quer permitiu verificar o funcionamento dinâmico do sensor de 

pressão. Com uma bomba inserida no aquário de testes, foi possível deslocar a água 

com movimentos periódicos em ressonância, obtendo ondas na superfície com 12 cm 

de amplitude pico-a-pico. O sensor de pressão foi posicionado no fundo do aquário, 
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para avaliar a pressão, que segue a evolução da onda, pela variação da altura de água 

entre a superfície e o sensor. 

 
Figura 75 - Cenário de teste do burst do sensor de pressão, com a geração de ondas na superfície, 

e medição da pressão no fundo. 

 

Neste teste fez-se um burst de dois segundos, com um período de amostragem 

de 20 ms, obtendo-se o resultado que é apresentado na figura 76. Nesta é mostrado os 

valores lidos pelo sensor e uma média de três valores. A pressão foi convertida em 

altura, considerando a variação de 1 mbar/cm. 

 

Figura 76 -Exemplo de uma medição de pressão em burst, com o sensor colocado a 26 cm de 

profundidade, sob ondulação de 12 cm de altura. 
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O sensor estava a uma profundidade de 26 cm, sob uma onda com 12 cm de 

amplitude. Devido à atenuação da onda de pressão (dado o sensor estar colocado a 26 

cm de profundidade) mede-se uma amplitude de 6 cm apenas. Este resultado excedeu 

as expectativas dado ser possível retirar a altura e período da onda com o sensor de 

pressão colocado em profundidade. Optou-se por retirar o IMU do protótipo, dado o 

seu objetivo ser fazer este cálculo. Assim, diminui-se significativamente os consumos 

do sistema.  

Para verificação das leituras periódicas, criou-se no possível um ambiente 

semelhante ao meio marinho. Para isto, para a verificação das leituras da salinidade 

dissolveu-se uma solução com 35 gramas de sal por litro de água. Na verificação da 

temperatura e da profundidade, depositou-se o sensor a 26 cm de profundidade a 

uma temperatura de 20 graus Celcius (verificado com um termómetro existente no 

laboratório). 

Neste teste, configurou-se o sistema para ler a profundidade (pressão) com um 

período de amostragem de 25 segundos, a salinidade a cada 45 segundos e a 

temperatura a cada 100 segundos.  

No caso da salinidade, como esperado obteve-se valores com uma variação de 

±1 grama por litro. 
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Figura 77 - Medição periódica da salinidade de água com 35 g/L de sal, utilizando um período de 

amostragem de 45 segundos. 

 

A temperatura foi constante, mantendo-se sempre nos 20 graus Celcius. Na 

figura 78 é possível observar o resultado. 

 
Figura 78 - Medição periódica da temperatura, utilizando um período de amostragem de 100 

segundos. 
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Os dados da profundidade/pressão também se mantiveram constantes situando-

se sempre nos 26 centímetros ou 26 milibares. Na figura 79 é possível observar a 

evolução do valor obtido no sensor.   

  
Figura 79 - Medição periódica da profundidade (pressão), utilizando um período de amostragem 

de 25 segundos. 
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Capítulo 6 

Conclusões e Trabalho Futuro 

Neste último capítulo são apresentadas as conclusões do autor referente ao 

desenvolvimento desta dissertação. São analisados os resultados e feita uma reflexão 

quanto a melhoramentos ao sensor de salinidade e do sistema de monitorização. 

 Conclusões  6.1

De acordo com os objetivos propostos nesta dissertação foi desenvolvido um sensor 

de salinidade para água do mar e um sistema de monitorização subaquático. O dispositivo 

foi testado em laboratório, estando operacional, tendo sido já previstas melhorias. O 

sensor de salinidade foi capaz de detetar variações de sal e ter a capacidade de obter 

medições desde as 0 gramas e as 60 gramas por litro. Foram definidas duas gamas de 

interesse, 0-20 g/L (gama baixa) e 30-40 g/L (gama alta), através da aplicação de uma 

corrente alterna (sinal quadrado) de 1 kHz nos elétrodos entre 91uA e 457uA de 

amplitude. Em ambas as gamas o erro foi inferior a 1g/L, o que corresponde a erros 

inferiores a 3% na gama alta, mas valores percentuais muito superiores na gama baixa. A 

utilização de uma medição a 4 elétrodos apresentou imunidade à degradação dos 

elétrodos, em testes durante 4 meses sob condições de funcionamento mais exigentes 

que um caso real, permitindo assim a utilização e elétrodos de baixo custo em aço da série 

300. A utilização e 4 elétrodos permitiu ainda uma medição minimizando a influência dos 

efeitos de polarização dos elétrodos, típico da medição a dois elétrodos. 

Relativamente ao sistema de monitorização o hardware e o firmware foram 

desenvolvidos, cumprindo com os objetivos propostos. O sistema permite a configuração 

das variáveis a medir e a sua taxa de amostragem, com resolução ao segundo. Permite 

ainda configuração de medições do tipo burst, em que a variável é amostrada com um 

período de 20 ms. Os dados são armazenados em memória flash, sendo possível 
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armazenar no mínimo 8388608 leituras periódicas. O tempo de leitura de cada variável é 

inferior a 20 ms. O consumo do circuito em standby (sleep-mode) é de 1.2 mA e em modo 

ativo é de 13 mA A bateria de 2400 mA utilizada permite uma autonomia que poderá 

atingir 80 dias, com períodos de amostragem longos, reduzida a 8 dias em amostragem 

continua em modo burst. Com os valores de consumo e tempos de processamento 

medidos, é possível prever que efetuando leituras a cada 5 minutos, a autonomia situa-se 

ainda perto dos 80 dias. A interface com o utilizador foi efetuada com 3 leds coloridos e 

através da porta série existente. Futuramente será adicionada a possibilidade de 

comunicar por Bluetooth. 

Estando o sistema a funcionar em laboratório, será neste momento necessário 

realizar testes em ambiente real, o que será feito num futuro próximo. Com estes testes 

superados, espera-se que este sistema venha a ser uma mais-valia na oceanografia dadas 

as suas características, esperando-se que possa fazer alguma diferença no conhecimento 

do nosso grande planeta azul.   
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 Trabalho futuro 6.2

No futuro, no sensor de salinidade, estão já planeadas alterações ao nível da 

estrutura dos elétrodos e no hardware do circuito de leitura. Para além de uma 

diminuição das dimensões, será testado um maior afastamento dos elétrodos do meio, 

relativamente aos exteriores, aumentando a resistência entre eles, obtendo-se à partida 

maior sensibilidade no sensor. No hardware do circuito de leitura, uma melhoria que se 

detetou que poderá ser implementada é a substituição do amplificador de instrumentação 

por outro que não possua o ripple verificado. O valor de tensão será também filtrado 

passivamente, para reduzir ruido de frequências superiores a 1 kHz. As escalas de medida 

serão reformuladas (e as respetivas correntes do sensor) de forma a obter melhores 

resultados, em especial na escala baixa. 

Relativamente ao sistema de monitorização subaquático, algumas alterações já 

foram descritas durante esta dissertação. Como foi referido, este dispositivo, já estará 

preparado ao nível do hardware para integrar comunicações Bluetooth e RS485, então 

estes dois tipos de comunicação serão implementados. Outra evolução que este sistema 

integrará será a implementação de um sistema de carregamento de baterias, 

eventualmente com a integração de um mini painel fotovoltaico, para que seja possível 

em alguns ambientes dispensar totalmente a dependência de cabos, tornando-se 

totalmente autónomo, ou o carregamento sem fios do dispositivo. O consumo do circuito 

poderá vir a ser reduzido, com a substituição de alguns componentes, em particular foi já 

identificada a necessidade de substituir o regulador de tensão por outro de consumo em 

vazio inferior. É ainda possível a redução das dimensões do dispositivo. 

Após do encapsulamento do dispositivo em epóxi, serão realizados testes em 

ambiente real, avaliando a capacidade de o sistema suportar o ambiente inóspito par o 

qual foi projetado. 
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