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Resumo 

 

 

O projeto Eco-fi consiste em um sistema ecológico/tecnológico que visa a 

conscientização social por meio da coleta de lixo, utilizando a tecnologia para o empenho 

desta função. Basicamente, o projeto visa beneficiar o usuário por meio da atribuição de um 

pacote de dados à pessoa que se dispuser a jogar o lixo no recipiente inteligente apropriado. 

O Hardware do sistema consiste em dois sensores de carga, e um conversor acoplado a 

um protoboard, e ligados a uma placa de Arduino, que por sua vez será conectado via porta 

serial a um ponto de acesso. O depósito do lixo dentro da lixeira, acarretará em uma 

perturbação nos sensores que fornecerá uma leitura dos dados através de um código executado 

no Arduino, e este, enviará os dados ao AP para análise dos dados. Diante da perturbação dos 

sensores, o sistema identificará que a lixeira comporta agora algum material e o sistema 

realizará o crédito, proporcional ao que foi despejado, ao usuário. 

 

 

Palavras-chave: Arduino. HX711. Sensor. Serial. 
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Abstract 

 

 

 

The Eco-fi is an ecofriendly technological project that aims increasing social 

awareness through a system that provides technological services based on garbage collection. 

Basically, the system benefits users who used correctly the trash can throwing garbage in it, 

contributing to clean the local area. From this attitude, the system provides Wi-fi access to the 

users. 

 The system’s hardware consists of two load cells, one coupled converter and one 

electronic board. These devices are all connected to an Arduino device which is directly 

connected to an Access Point through the serial port. When throwed in the trash can, the 

garbage puts pressure on the load cell causing changes on the receiving data in the Access 

Point enabling Wi-fi access once is verified that garbage has been inserted into the trash can.  

 

 

Keywords: Arduino, HX711, Sensor, Serial. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 O projeto 

 

Diante de uma sociedade cada vez mais conectada, faz-se necessária a digitalização de 

cada vez mais serviços com o objetivo de facilitar a realização das tarefas do dia-a-dia. A 

demanda por conectividade, ainda que muito heterogênea no Brasil, se torna cada vez maior, 

evidenciando uma crescente integralização de ferramentas tecnológicas com fins sociais a 

serviços prestados. É possível experienciar isto a partir da possibilidade de usufruir de 

serviços disponibilizados em diferentes plataformas tecnológicas facilitando a realização de 

diferentes tarefas do dia-a-dia, das mais simples, como solicitar um meio de transporte 

privado, às de maior importância, como agendar pagamentos a fornecedores.  

A comunicação estabelecida por essas plataformas incentiva uma maior transparência 

no que diz respeito à qualidade de serviço e a disposição do mesmo na plataforma devido à 

existência de um canal, muitas vezes público, em que há circulação e troca de informações a 

respeito do serviço prestado sob seus diversos aspectos como custo, facilidade e qualidade. 

Com maior facilidade, hoje percebe-se o surgimento de inúmeras plataformas que 

suprem tal demanda, atribuindo importância ao desenvolvimento de ferramentas que nos 

auxiliem no convívio social. 

Sob este pretexto, o Eco-fi é um projeto que objetiva oferecer um serviço de bem 

social, atrelando conhecimento tecnológico e conscientização do cidadão.  

O projeto, em sua essência, cumpre a função de uma lixeira inteligente. Essa lixeira, 

quando abastecida de detritos, entenderá que os objetos despejados no compartimento devem 

ser medidos quantitativamente a fim de estabelecer uma retribuição à limpeza local, provendo 

banda de conexão ao usuário, seguindo uma política de acesso e de uso do serviço 

disponibilizado. 

À medida que é preenchido, o compartimento comportará um sistema de medição que 

atribuirá ao nível de lixo encontrado uma certa "quantidade" de sinal Wi-fi. Assim, quanto 

maior for à quantidade de lixo depositado no compartimento, maior será a disponibilidade do 

serviço ao alcance dos usuários. 

Com fins de bem-estar e melhoria de práticas de convívio social, o Eco-fi atrela o 

descarte de lixo à possibilidade de manter-se conectado. O projeto, porém, partirá da ideia de 

que o despejo será feito de maneira correta, isto é, não serão descartados objetos diferentes do 

que o compartimento deve comportar. Assim, para cada nível atingido dentro do 
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compartimento, o sistema retribuirá com conexão em rede wireless, cobrindo determinada 

área até certo raio de alcance. 

 

1.2 Panorama de acesso à rede no Brasil 

 

Os mais diversos estabelecimentos contam hoje com a presença das TIC (Tecnologias 

de Informação e Comunicação) com o objetivo de apoiar novas formas de se relacionar, de 

educar, de negociar e de interagir. 

Apesar de mostrar crescente penetração da Internet, os números obtidos pela Cetic.br 

relativos ao acesso à Internet nos diversos setores ainda não correspondem ao objetivo de 

universalização do acesso à rede. 

Segundo a pesquisa TIC PROVEDORES 2014, embora as tecnologias móveis estejam 

expandindo a conexão à rede, os números domiciliares expostos na tabela 1 ainda não 

superam a metade, isto é, 50% dos domicílios não têm ainda acesso à internet. Quando 

analisado mais profundamente esse número, percebemos uma discrepância no que diz respeito 

à localização geográfica do domicílio em observação. 

 

 

Tabela 1: Dados sobre o acesso à internet nos diferentes setores da sociedade e desafios a serem superados 

 

 

No Brasil, ao dividir os dados obtidos na pesquisa em áreas urbanas e rurais, 

encontraremos uma diferença muito grande no que diz respeito ao percentual de acesso à 

internet. Segundo o Figura 1 encontrado na pesquisa TIC Domicílios 2014, 54% da área 

urbana possui acesso à internet enquanto somente 22% da área rural detêm desse mesmo 
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poder. O acesso, mesmo em crescimento constante, não acompanha a oferta de prestação de 

serviço. 

 

 

Figura 1: Proporção de domicílios com acesso à internet, por área (2008-2014) 

 

A mesma pesquisa observou números que revelam as desigualdades entre as diversas 

regiões brasileiras no âmbito de acesso. Detentora do maior percentual, a região Sudeste, a 

mais desenvolvida, possui 60% dos domicílios conectados. Já na região Norte, onde a oferta 

de serviços e presença de infraestrutura é precária, somente 35% dos domicílios estão 

conectados. 

Dentre os motivos mais mencionados, a carência de um provedor de serviço nesta 

área, foi o mais citado dentre os domicílios. 

Junto à expansão das conexões, o número de usuários cresce cada vez mais e, 

acompanhando os dados da pesquisa, possuem maior número de usuários, as áreas urbanas 

com 59%, e 29% correspondentes aos usuários de áreas rurais. 

Portanto, é possível inferir a necessidade de novas políticas de incentivos 

mercadológicos com o intuito de levar cada vez mais prestadores de serviço ampliando a carta 

de serviços e área de atuação para regiões de difícil acesso com infraestrutura precária.  
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1.3 Situação da coleta de lixo no Brasil 

 

Segundo pesquisa do IBGE no ano de 2000, sabe-se que mais de 80% da população 

reside no meio urbano e, diante deste dado, conclui-se que o Brasil é um país urbano, o que 

significa que constantemente se torna importante, e necessário, ter uma preocupação com as 

questões de saneamento básico. 

Tendo em vista tal situação, a preocupação com a gestão e o tratamento de resíduos 

sólidos merece uma maior atenção e visibilidade por parte da administração pública para 

assim garantir a qualidade dos serviços de saneamento e, por consequência, garantir melhorias 

no ambiente social. 

Com o desenvolvimento industrial e o crescimento populacional urbano, produtos 

novos foram lançados nos mercados, à sociedade tornou-se ainda mais consumista, ampliando 

assim o consumo em alta proporções e consequentemente gerando resíduos diversos, que 

antes não existiam. O consumo de produtos descartáveis incumbiu significativamente para 

uma produção ainda maior de lixo. 

Um problema contínuo, que se estende desde o passado até os dias atuais, apresenta-se 

nos locais destinados ao depósito de lixo, a partir dos quais, se multiplicam diversos pontos 

negativos, como: odor, proliferação de insetos e roedores que causam doenças, poluição do 

solo e da água, poluição visual, entre outros tipos de impactos ambientais que atingem o meio 

social, econômico e político. 

As dificuldades e desafios relacionados ao lixo vêm se tornando cada vez maiores e 

mais complexos. Além da necessidade e importância de melhorar as formas de armazenagem 

e depósito final, é preciso incentivar e estimular uma mudança no hábito de consumo da 

população, tornando primordial a conscientização sobre ações que podem melhorar os 

processos relacionados ao lixo, como principais exemplos: a coleta seletiva e a redução do 

consumo de produtos dotados de embalagens desnecessárias. 

Com a modernidade, contribui-se com a expansão do desenvolvimento de novas 

tecnologias, surgindo assim inovações em diversos ramos, no entanto, as medidas necessárias 

para tratar os problemas originados pelo lixo, não acompanharam esta evolução. 

Segundo pesquisa do IBGE, a população brasileira produz cerca de 85 milhões de 

toneladas de resíduos por ano, isso equivale a 0.6kg/habitante/dia e em algumas cidades este 

índice pode alcançar 1,0kg/habitante/dia, isso levando em consideração apenas os índices do 

lixo domiciliar, gerado pela população urbana. 
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Atualmente, existe uma grande necessidade de uma boa gestão e gerenciamento de 

resíduos, o tratamento tem muito a ser aprimorado, desde sua etapa de geração até a 

disposição final. Vale ressaltar a importância de busca de inovações de atividades de 

planejamento, procedimento e processos aplicados ao tratamento dos lixos, de modo a 

garantir a qualidade do ambiente. 

 A Lei nº 12.305, de 02 de Agosto de 2010, instituiu a Política Nacional de Resíduos 

Sólido, uma lei bastante recente se comparado ao ano de 1980, período esse que se iniciam as 

ações pioneiras de gestão de resíduos no Brasil. 

De acordo com a Lei nº 12.305, as funções e objetivos da Política Nacional de Resíduo 

estão voltadas para: a prevenção, o desenvolvimento saudável, a visão sistêmica do meio 

social, econômico e ambiental, a eco eficiência, a cooperação entre um setor público e social, 

a proteção à saúde pública, a qualidade ambiental, a adoção de tecnologias limpas, o incentivo 

a reciclagem, etc. 

O uso das estratégias do dimensionamento político urbano no gerenciamento do lixo 

caracteriza a aprovação e a aplicação de leis, como uma forma de ajudar o ofício do governo 

nessa área. Para atingir níveis eficientes na administração do lixo devem-se obter parcerias de 

''cogestão'' com a população, e buscar a junção com uma cooperação do sistema econômico e 

do governo. 

Esse plano de gerenciamento de resíduos da Política Nacional de Resíduos, que 

constitui um agrupamento de ações ambientalmente adequadas para tratar o lixo, é um 

documento importante que indica medidas que envolvem desde a geração, manejo, 

segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento até a 

disposição final. 

Analisando a contribuição para a redução da quantidade de lixo, existem algumas 

ações e sugestões que podem ajudar e muito na diminuição da quantidade de lixo, e beneficiar 

o gerenciamento dos resíduos, são elas: a redução do índice de geração de  resíduos; 

reaproveitamento e reutilização de materiais; reciclagem; conscientização da sociedade sobre 

a coleta seletiva e sustentabilidade, através da educação ambiental; realização de plano de 

manejo, com o intuito de fazer utilização de recursos naturais sem comprometer o uso para 

gerações vindouras; buscar tipos de tratamentos de resíduos menos impactantes; recusar os 

consumos de produtos com embalagens desnecessárias; incentivar ações de sustentabilidade 

ambiental; diminuir o desperdício e o uso de produtos/objetos descartáveis. 
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Medidas como essas, podem beneficiar tanto o meio ambiental como o econômico e 

social, favorecendo para uma redução de impactos socioambientais, e minimizando os custos 

de produção em certos setores industriais. 

Diante deste cenário, o projeto em questão visa uma conscientização direta da 

sociedade a partir da retribuição por meio de um pacote de dados gratuitos. Assim, o sistema 

ao inferir o despejo de algum resíduo, retorna ao usuário responsável pelo despejo um crédito 

gerado em função da colaboração e contribuição em relação a limpeza local. 

 

1.4 A tecnologia em caráter educacional e sociocultural 

 

Com o propósito de potencializar de maneira significativa o sistema educacional 

brasileiro, conceberam-se, há quase duas décadas, políticas públicas de incentivo ao uso das 

TIC (Tecnologias da informação e comunicação) em instituições de ensino. Sendo a base de 

desenvolvimento social e econômico da uma população, somado ao direito fundamental de 

todo cidadão, a educação segue enfrentando desafios no Brasil. Os resultados, sendo eles 

qualitativos ou equitativos, não são os esperados. 

Ainda que cada vez mais presente para grande parte da população, o acesso a essas 

tecnologias, bem como o uso da rede disposta ao longo do país não é uniforme, isto é, há uma 

grande diferença quando analisada por regiões e classes sociais. 

O crescimento anual do número de pessoas que utilizam a internet mostra que há uma 

maioria jovem em idade escolar se apropriando de ferramentas de comunicação, 

relacionamento e demais aplicações. Isto torna fundamental a adaptação das metodologias de 

aprendizado nas instituições de ensino. 

Contudo, ao mencionar essa necessidade de sincronismo e adaptação às novas 

tecnologias, é possível inferir que o Brasil enfrente um atraso em relação aos países mais 

desenvolvidos. 

O avanço tecnológico, cada vez mais, mostra-se de uma velocidade imensurável. Essa 

rapidez acaba por excluir aqueles que não possuem acesso às TIC ou não as utiliza em prática 

pessoal ou social, o que acentua o desnível digital entre populações. 

Os primeiros movimentos para trazer a tecnologia para dentro das instituições de 

ensino se deram na década de 1970, momento em que, inspiradas em outros países, 

universidades brasileiras deram início a introdução da informática nas escolas. 

A realização de pesquisas científicas atreladas às práticas de uso dos computadores 

pôde propiciar a disseminação e produção de conhecimento. Tais pesquisas objetivavam o 
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desenvolvimento de software educativo; linguagem de programação; o desenvolvimento 

cognitivo do aprendiz; e experimentos em escolas. 

Para o melhor desempenho daqueles que preparariam os professores de escola, o MEC 

criou o projeto Formar. Oferecido pela Unicamp em conjunto com outras universidades, o 

curso oferecia aos formandos o aperfeiçoamento das habilidades sobre a tecnologia, discernir 

o potencial único de cada ferramenta em contexto educativo, ter domínio sobre softwares e 

linguagens e ter plena capacidade de desenvolver projetos que contemplem tais ações dentro 

de sua instituição de ensino. 

Após uma decrescente nos anos que se deram a introdução às tecnologias dentro do 

processo educacional foi realinhada por meio de ações intersetoriais e interministeriais de 

inclusão digital da população, tal como o Programa de Inclusão Digital e o Projeto Cidadão 

Conectado. 

Baseado em um projeto desenvolvido pelo MIT, a Presidência da República do Brasil 

deu início em 2005 a uma nova ação. Coordenada pelo MEC, a ação visa proporcionalizar em 

1:1 o uso dos laptops em escolas públicas, isto é, direcionar um laptop para cada criança, 

portanto o nome UCA - Um Computador para cada Aluno. O objetivo é atingir uma inclusão 

digital e social maior, alavancar o uso das TIC como ferramentas de aprendizado e auxílio 

metodológico e o adensamento da cadeia produtiva de tecnologias. 

Desde 2007 o ProInfo, outro programa de expressão que em 2003 teve seu 

financiamento interrompido sem indicativos de outra política pública a substituir, foi 

reassumido com o nome de Programa Nacional de Tecnologia Educacional. O programa 

visava promover o uso das TIC nas redes públicas de educação básica por meio do uso de 

distintos mecanismos tais como tablets, laptops, lousas digitais e outras tecnologias. 

O programa agora se baseia em 3 (três) vertentes. São elas: 

• Ambientes tecnológicos equipados com computadores e recursos digitais; 

• Formação de professores e gestores; 

• Oferta de conteúdos 

Faz-se ainda necessária, entretanto, a prática de novas políticas públicas para suprir à 

defasagem no que diz respeito ao uso das tecnologias dentro da sala de aula, a sistematização 

das metodologias amparadas pelo uso dessas tecnologias e finalmente, o acesso em caráter 

não só educativo, mas recreativo a essas ferramentas tecnologias a fim de assegurar um bem-

estar sociocultural ao jovem em formação. 

A partir do crescimento do número de usuários da Internet de maioria jovem, é 

importante ressaltar a adaptação das metodologias de ensino objetivando um resultado de 
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maior efeito. Para tanto, o ECO-FI visa a prestação de serviço por meio de uma plataforma 

elaborada com o intuito de agregar conhecimento e conscientização da sociedade. 
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2 Diretrizes do sistema 

 

2.1 Serviço Eco-Fi 

 

O ECO-FI é um serviço de bem social, que foi pensado como uma ferramenta de 

conscientização da sociedade em razão do cenário exposto anteriormente, em que o acesso à 

Internet ainda não se encontra universalizado no Brasil e detém números discrepantes quando 

analisado por regiões, as políticas de gestão de resíduos sólidos não possuem grande eficácia e 

a aplicação de ferramentas tecnológicas com viés educacional são encontradas em raros casos. 

Portanto, o ECO-FI é um projeto que visa unir a conscientização do cidadão através da 

ferramenta tecnológica utilizando o descarte correto de lixo como moeda de troca de garantia 

de acesso ao serviço. 

O serviço é disposto de maneira que a estrutura receptora (lixeira) comporte certa 

quantidade de lixo e a cada ciclo de tempo pré-determinado, o sistema calcule e quantize o 

material que se encontra em seu interior. A partir desta quantização, o sistema poderá ofertar 

um determinado pacote de dados aos clientes. 

Dito isto, é necessário apresentar alguns aspectos deste serviço em respeito à 

implementação de redes wireless tais como Raio de alcance, Frequências, Consumo 

Energético e Segurança. 

 

- Raio de Alcance: 

O alcance de uma rede sem fio é um fator determinante para garantir a qualidade de 

serviço do mesmo, estabelecendo a sua capacidade de transmissão dentro de uma determinada 

região, enfatizando a mobilidade do cliente dentro deste raio sem haver perda na sua 

capacidade de transmissão. Com isso, torna-se crucial a prestação de um serviço com raio de 

alcance relativamente grande para que o cliente tenha mobilidade e não perca a comunicação 

quando em área de handoff. 

 

- Frequências 

As frequências utilizadas em redes wireless (2.4 GHz e 5 GHz) são frequências de 

operação do sinal de rádio transmitido pelo AP (Access Point). Assim, existem dois diferentes 

padrões de comunicação suportados pelos AP’s e, para ambos, existem vantagens e 

desvantagens. 
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Quanto maior a frequência do sinal transmitido, menor será seu alcance embora sua 

intensidade seja maior, permitindo-o que leve maior quantidade de informações para uma 

distância mais curta. 

Outra questão de grande importância é a interferência em cada uma das frequências 

utilizadas. Na frequência mais alta, existe uma quantidade maior de canais de transmissão que 

não se sobrepõem, enquanto na frequência mais baixa existe um menor número de canais 

acarretando em uma maior interferência. 

 

- Consumo Energético 

O consumo de energia das redes wireless pode estar diretamente ligado às próprias 

características de desempenho como, por exemplo, relação sinal-ruído, perda de pacotes e 

necessidade de retransmissões de dados. Dessa maneira, pode haver um aumento do consumo 

de energia para a realização da troca de informação entre os dispositivos. 

 

- Segurança 

Pelo motivo de a propagação do sinal se dar por meio do ar em todas as direções e 

haver a possibilidade desse sinal ser captado a distâncias longínquas para o uso de maneira 

inapropriada, a segurança nas redes wireless torna-se uma preocupação. 

Para tanto, existem mecanismos de segurança que, quando implementados, assegurem 

a confidencialidade dos dados, tornando a informação inteligível para um terceiro com más 

intenções. 

 

2.2 Política de acesso ao serviço 

 

Como todo serviço prestado, faz-se necessário estabelecer um acordo entre as duas 

partes (aquele que usufrui do serviço e aquele que o dispõe) no que diz respeito às 

responsabilidades sobre o uso do serviço e a disponibilização do mesmo. 

Para tanto, é preciso estabelecer qual será o serviço prestado para que assim se possam 

definir as diretrizes de acesso a ele. No projeto em questão, a fim de que se possa ter um olhar 

mais profundo e crítico em relação aos possíveis sistemas de acesso ao serviço, estipulamos 

duas possibilidades: 

  

1. Acesso creditado e controlado: 
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É a forma de acesso em que o cliente, em troca de dejetos despejados na lixeira, 

receberia um crédito calculado de acordo com a contribuição dele e poderia usufruir do 

serviço por determinado tempo. 

 Esse crédito seria realizado por meio de uma plataforma de acesso controlado 

utilizando algum mecanismo de identificação, para que o crédito não seja atribuído 

erroneamente. Este mecanismo de atribuição de crédito pode ser implementado de diferentes 

maneiras ao cliente a partir da elaboração de um script implementado no AP, variando-se o 

tratamento e implementação em função do script elaborado.   

Para essa primeira política de acesso, onde o cadastro e a autenticação se tornam de 

extrema importância em caráter de segurança e facilidade de uso, foi pensado em um 

mecanismo que, assegurando a confidencialidade dos dados dos usuários, permitiriam a 

creditação ao usuário de maneira eficaz. 

Em qualquer forma de acesso, deve ser previamente realizado um cadastro do usuário, 

assegurando a existência do usuário no banco de dados do sistema para consulta posterior 

quando o acesso é solicitado. 

Dispondo então de uma identificação no sistema, o usuário deverá requerer seu crédito 

via plataforma. Isto ocorreria da seguinte maneira: 

 

1. O usuário despejou o lixo 

2. O usuário acessa a plataforma 

3. O usuário solicita o crédito 

4. O crédito é retornado 

5. Verifica-se o usuário 

6. O serviço encontra-se disponível por determinado tempo 

 

Sobre os procedimentos descritos anteriormente, esbarramos em um obstáculo técnico, 

uma vez que basta ter um cadastro no sistema para solicitar acesso, havendo disponibilidade 

ou não. Para resolver este impasse, seria necessária a implementação de um limitador de 

banda ou de acesso, para que o serviço não sofra sobrecarga de solicitações e dispense banda 

rapidamente. 

Ainda nesta questão, a fim de intensificar a política de autenticação, ao realizar a 

solicitação de crédito, o sistema será responsável por creditar via código de verificação, isto é, 

o sistema enviará algum código de verificação como palavra-chave ou QR code para que o 

usuário, dispondo do código, poderá afirmar ser o solicitante e o crédito ser corretamente 

direcionado ao dispositivo.  
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2 Acesso aberto:  

 

Acesso irrestrito em que não há quaisquer requisitos para se obter acesso ao serviço 

disposto. 

Para fins de comparação, podemos observar alguns aspectos inerentes a qualquer 

serviço de tecnologia e contextualizá-los dentro da forma de acesso anteriormente citada. 

A segurança, aspecto essencial em toda e qualquer forma de serviço em que haja troca 

de informações, torna-se essencial na primeira forma de acesso, uma vez que nela, é debitado 

um crédito vinculado a um usuário específico, onde na ausência de segurança o crédito pode 

ser maliciosamente vinculado a outro usuário que não aquele responsável pelo despejo. 

Ainda, torna-se mais claro a necessidade da implementação de segurança, na realização de 

cadastro, quando há circulação de informações privilegiadas tal como login e senha de 

determinado usuário. Já nesta segunda forma de acesso, o aspecto de segurança perde força 

quando se trata da responsabilidade do serviço prestado, uma vez que o risco maior é o acesso 

ao dispositivo individual do usuário, replicando a responsabilidade maior ao dispositivo 

individual e não ao serviço. Com isso, a implementação de um acesso aberto e irrestrito 

mostra-se vantajoso no que diz respeito a facilidade de aplicação embora ofereça um maior 

risco e torne o usuário mais vulnerável. 

Disponibilidade do serviço oferecido é também um aspecto de suma importância que 

pode ser relacionado à forma de acesso ao serviço. Como se trata de um serviço que aloca 

banda limitada aos usuários para que se possa trafegar em rede wireless, a disposição e uso do 

serviço pelos usuários pode estimular a degradação da qualidade do serviço prestado, de 

forma que quanto maior a demanda de um determinado cliente, menor será a banda alocada 

para os outros usuários. Esse aspecto não se difere tanto nas formas de acesso, uma vez que 

existem maneiras de controlar e gerenciar a disposição do serviço aos usuários que o 

usufruem no momento. 

 

2.3 Elaboração do sistema 

 

 A arquitetura do sistema consiste na comunicação em série dos dispositivos presentes 

no sistema. Portanto, a topologia em barramento verifica que na presença de falha de 

comunicação entre quaisquer dispositivos, o sistema será comprometido e o serviço não 

poderá ser realizado. 
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 Na presente seção, serão estipuladas as diferentes configurações possíveis para 

construção de um protótipo de modo a definir a melhor aplicação possível. 

 

2.3.1 Comunicação entre módulo HX711 e Arduíno 

 

Com o objetivo de quantificar os dejetos comportados dentro da lixeira com o intuito 

de bonificar o usuário com conexão wireless, estudamos a implementação de um componente 

específico para aplicação de balança, o módulo HX711. 

O módulo HX711 é um conversor analógico-digital de 24 bits que trabalha com 

sensores em ponte de Wheatstone e que não requer programação interna para os registradores, 

sendo tudo controlado através dos pinos. Assim, será possível a coleta dos dados gerados nas 

células através desses dois pinos.  

O multiplexador interno escolhe dentre os canais A, com capacidade de ganho 

programável de 128 ou 64 o que corresponde a mais ou menos 20mV (positivo ou negativo) 

ou 40mV (também podendo assumir valor positivo ou negativo) quando uma fonte de 5V está 

conectada ao AVDD, ou o canal B com ganho fixo de 32. 

A entrada do canal A tem a função de estabelecer interface com a saída do sensor de 

ponte, podendo programar o ganho em 128 ou 64, como dito anteriormente. Os ganhos 

superiores são necessários quando há propósito de acomodar baixos sinais de saída vindos do 

sensor. 

Para a coleta de dados são usados os pinos de PD_SCK e DOUT. Ainda, estes pinos 

realizam também a seleção de entrada, de ganho e controle de power down. 

Quando os dados não estão prontos para serem coletados, o estado do pino DOUT 

(saída digital) encontra-se no nível alto e o clock de entrada serial PD_SCK encontra-se em 

nível baixo. Uma vez que o DOUT se desloca para o nível baixo, os dados convertidos estão 

prontos para serem coletados e, para serem coletados, o PD_SCK realiza de 25 a 27 pulsos de 

clock viabilizando a transmissão bit a bit do pino DOUT, onde cada pulso representa um bit 

saindo do conversor. Este processo de clock é realizado até que todos os bits de sinal sejam 

transmitidos e o bit final desloque o estado do pino DOUT para o nível alto novamente, onde 

o pino esperará até que novos dados estejam prontos para a coleta. 

É importante observar também que o número de pulsos pode variar entre 25, 26 e 27 

realizando o controle de ganho e entrada pelo pino PD_SCK. O limite descrito acima deve ser 

respeitado a fim de evitar erro de comunicação serial em um período de conversa. O valor de 
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ganho relacionado ao canal e a quantidade de pulsos seguem na tabela abaixo retirada do 

datasheet do módulo. 

 

 
Tabela 2: Tabela de pulsos correspondentes ao ganho do canal 

 

 

2.3.2 Comunicação entre o Arduíno e o Access Point 

 

Último canal de comunicação entre dispositivos do sistema, o canal Arduíno/AP 

transmitirá a informação coletada no sistema sensorizado descrito anteriormente ao Access 

Point. Este, agora com os dados da varredura em mãos, realizará as últimas operações para 

viabilizar o serviço diretamente ao cliente.  

Antes de entrarmos no mérito do processamento da informação no Access Point, 

temos que estabelecer o melhor meio de comunicação para que a informação coletada chegue 

ao destino com sua integridade assegurada no menor intervalo de tempo possível garantindo, 

desta forma, a eficiência do canal. 

A partir do hardware já existente e de possíveis implementações com novos módulos, 

foi possível um estudo dirigido das diferentes configurações que estabeleçam um canal de 

comunicação eficiente entre os dois dispositivos. 

 

Configuração Ethernet: Esta configuração é feita com a implementação do controlador W5100 

e a biblioteca Ethernet estabelecendo um canal cabeado entre a placa de Arduíno e o Access 

Point. 

 O W5100 é um controlador Ethernet com alcance de velocidade de até 100 Mbps com 

um único chip. Seu design foi realizado com a proposta de implementação em aplicações 

onde a facilidade de integração, estabilidade, desempenho e o controle de custos do sistema 

são necessários. 
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 Projetado para facilitar implementação de conectividade com a internet sem a 

necessidade de um sistema operacional, o controlador inclui uma pilha TCP/IP que suporta os 

protocolos TCP, UDP, IPv4, Ethernet, ARP e PPPoE, dentre outros de igual importância. 

 O canal estabelecido entre o controlador e o Access Point se dá em meio cabeado, 

levando a informação sem que passe por qualquer dispositivo intermediário descartando a 

necessidade de mais processamento e incidindo em atraso de entrega da informação.  

 

Configuração WiFi: Dentre os módulos existentes e pesquisados para esta configuração, 

escolhemos o módulo ESP8266. Com protocolo TCP/IP integrado, este módulo consegue dar 

a qualquer microcontrolador acesso a sua rede WiFi. 

 Capaz de descarregar todas as funções de rede WiFi a partir de outro processador de 

aplicação, o canal entre AP e Arduino não mais realiza troca de informações em meio 

cabeado. 

 A aplicação deste módulo sobre o sistema de coleta de informações para envio 

posterior ao AP em meio wireless, embora seja de fácil implementação, requer alguns 

cuidados extras, isto é, a informação que trafega em um meio de livre acesso deve ser tratada 

com maior preocupação para que os dados em circulação não sofram alteração e 

comprometam a funcionalidade do sistema. 

 Em respeito às funcionalidades deste módulo diante de aspectos de qualidade de 

serviço como segurança e consumo de energia, sua implementação se mostra eficiente e 

segura. 

 Para um tráfego seguro das informações trocadas no sistema, o módulo ESP8266 faz 

uso de protocolos de segurança como o WPA, WPA2 podendo ainda utilizar como padrão de 

criptografia o AES ou WEP, que não só servem ao propósito de evitar que terceiros se 

conectem à sua rede sem fio, mas também realizam a criptografia de seus dados privados 

enviados através de ondas de rádio. 

 Do ponto de vista de consumo de energia, existem duas funcionalidades deste módulo 

que permitem uma otimização do gasto de energia. O modem-sleep é um modo de operação 

usado para aplicações em que o funcionamento da CPU não pode ser cessado. Assim, o 

módulo desliga o circuito enquanto mantêm a conexão WiFi sem haver tráfego de dados no 

canal para economia de energia. 

 Portanto, essa configuração wireless do canal AP/Arduino mostra-se bastante eficiente 

em termos de consumo de energia e facilidade de implementação. No que diz respeito à 
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segurança, o módulo possui características eficientes, porém não garantem a segurança a 

ataques mais elaborados. 

 Embora atenda aos requisitos, as configurações adicionais necessárias na 

implementação das configurações Ethernet e WiFi não foram implementadas uma vez que 

haveria necessidade de códigos adicionais no dispositivo Arduino e a implementação de mais 

um módulo no protoboard, ocupando um maior espaço e comprometendo a disposição dos 

fios de comunicação do sensor, que são muito sensíveis e, portanto, poderia comprometer a 

integridade dos dados obtidos. 

 

Configuração Serial: Trata-se de uma importante e eficiente forma de comunicação com o 

Arduino, torna possível a ligação entre a placa específica do Arduino a ser utilizada com 

computador, ou ainda mais, pode ser feita a conexão entre a placa e um dispositivo qualquer 

que obedeça às especificações do hardware. 

Existe um canal nos pinos representados pelo RX e o TX que realiza a conexão por 

hardware na placa de Arduino, esses pinos responsáveis por essa ligação estão conectados ao 

microcontrolador que tem como primordial função fazer a comunicação entre o USB e a 

máquina. 

Há alguns cuidados, e precauções que se deve atentar quando se trabalha com uma 

placa de Arduino e, uma delas é prestar bastante atenção no que se chama de referência e 

alimentação, e outra cuidado para atentar é em relação ao o que se conecta nos pinos de 

comunicação (RX e TX), pois podem interferir no upload do programa colocado em uso. 

Através das especificações da placa de Arduino, observa-se um sinal TTL de 5V. Se caso for 

necessário à comunicação entre outro dispositivo que não possua o mesmo nível de sinal 

dentro das limitações da placa, torna-se de crucial importância o uso de um conversor de 

nível. 

A forma de comunicação serial traz algumas vantagens para o sistema, pois possui o 

uso de recurso upload, e, além disso, tem também a IDE que possibilita um terminal serial que 

fica responsável pelo envio e recebimento de dados direto da placa, sem dessa forma 

necessitar de nenhum recurso externo para agilizar ou ajudar nos processos. 

A biblioteca do Arduino possui uma gama de funções variadas para facilitar o uso em 

um sistema, e o envio e recebimento de dados através da comunicação serial. Esses tipos de 

ferramentas utilizadas ajudam no desenvolvimento de tarefas mais robustas e complicadas em 

relação à conexão de trocas de dados. 
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 Configuração adotada pelo sistema, a comunicação serial dos dois dispositivos 

ocorrerá via cabo P2, ligado diretamente à placa de Arduino e soldado no AP. 

 Com finalidade de testar a troca de dados, primeiramente ligaremos o Arduino ao 

Computador por meio de um cabo P2 com conector USB. Para obter informações sobre os 

dados em tráfego, é necessário verificar o status da porta conectada para que seja feita uma 

análise dos dados que chegam. Para isso, será executado um programa nativo da plataforma 

de modo que nos permita acesso a recursos e informações de operação da máquina. 

 No segundo teste, substituiremos o computador pelo AP, conforme o escopo do 

projeto. Igual ao processo realizado com o computador, verificaremos as chegadas dos dados 

ao AP via execução de um programa de nome PUTTY. O PUTTY é um software de emulação 

de terminal com suporte a SSH, permitindo o acesso remoto ao AP via Shell seguro. Obtido o 

acesso ao AP, é possível realizar a mesma operação antes executada no computador, 

visualizando a operação e funcionamento da porta serial com a chegada dos dados vindos do 

Arduino. 

 Concluindo essa etapa e certificando-se de que a comunicação entre os dois 

dispositivos opera normalmente, dá-se início a etapa de análise e processamento dos dados, 

isto é, a partir da informação obtida pelos sensores do sistema, o AP deve executar funções 

relacionadas ao serviço proposto pelo sistema. 

 

2.3.3 Análise e processamento dos dados 

 

 O AP, após coletar as informações, dará início à última etapa do sistema antes de 

disponibilizar o serviço. Essa etapa fará a análise das informações enviadas pelo sensor 

interpretando-as de maneira a mensurar o lixo que se encontra no local e determinar a 

disponibilidade do serviço aos usuários próximos.  

 Essa análise é feita a partir de um código executado no AP que receberá a informação 

e a processará de modo a adequar o serviço proposto ao que foi coletado de lixo, que neste 

caso, interpreta-se como a informação recebida via comunicação serial. 

 O serviço será disponibilizado de forma que a cada acréscimo de lixo no 

compartimento, o AP viabilizará uma conexão cada vez melhor.  
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3 Montagem do sistema 

 

No processo de montagem com a placa de Arduino e as células de sensores de peso, 

ocorreram algumas situações que serviram tanto para coletar dados e informações do sistema 

a ser construído, como também para o aprendizado em relação ao que não fazer para que o 

circuito fosse danificado. 

O diagrama do circuito, mostrado na figura 2 abaixo, ofereceu uma visão clara e 

objetiva para sua montagem, porém ao iniciar a construção, foi verificada uma fragilidade ao 

conectar os fios no protoboard, uma vez que os fios das células de sensores eram muito finos 

e maleáveis, então foi desencapado uma maior parte destes para dobrá-los, tornando-os mais 

rígidos. Foi de crucial importância atentar e convencionar os fios que chamamos de VCC 

(vermelho), e GND (preto), para na hora das ligações não inverter as polaridades. 

 

 

Figura 2: Diagrama do circuito 
 

Outro problema que surgiu foi o fato do módulo conversor HX711 possuir muitas 

ligações a serem realizadas, e ocupar boa parte do protoboard. Diante desta situação, o 

posicionamento da placa do amplificador teve que ser estratégico, para que todas as ligações 

fossem feitas sem interferir umas nas outras.  Para ajudar nas conexões tornou-se necessário 

cortar as ponteiras de alguns resistores não utilizados para prolongar a área de atuação do 

conversor e organizar o sistema, de modo a facilitar seu entendimento. 

A soldagem da placa do conversor nos plugs a serem conectados no protoboard teve 

que ser realizada de forma minuciosa para não haver problemas com "solda fria'', e assim 

afetar resultados futuros a serem obtidos. 

Dando prosseguimento a montagem, antes de rodar qualquer tipo de código, era 

importante ver se a alimentação estava chegando aos pinos e conexões necessárias, logo a 
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utilização do multímetro se tornou essencial. A ponteira preta foi colocada na referência 

(GND) e a ponteira vermelha (VCC) foi colocada nos pinos de alimentação. Vale salientar que 

a alimentação do circuito informada pelo diagrama é de 5V, então foi verificado que todas as 

medidas feitas nos pinos correspondentes tiveram o valor esperado no mostrador do 

multímetro. 

Finalizado o processo de montagem, era hora de testar algum código no Arduino para 

ver se as ligações estavam realmente bem-feitas. Foi testado um código simples para acender 

um LED, mas antes do experimento o uso de um resistor de 120 OHM aplicado na parte 

positiva do LED fez-se necessário, visto que a intensidade da corrente poderia queimar o 

componente. Houve a conexão da parte positiva do componente no terminal de 5V do 

Arduino e a parte negativa na referência. Executando o código no software do Arduino, foi 

verificado que a luz do LED não acendeu. Então a placa do conversor HX711 foi removida, 

para ajustar ainda mais as ligações, a fim de que o imprevisto fosse resolvido. Quando 

remontado, o teste com o LED teve sucesso, e a luz acendeu conforme o esperado. 

Feito esse teste, o próximo passo era a realização do teste que realmente diria se as 

células de sensor estavam ou não respondendo ao circuito. Foi imprescindível a utilização de 

um código que lê a variação da força que é feita nos sensores. Basicamente funcionava da 

seguinte forma: quando executado o código, no monitor serial, aparecia uma varredura de 6 

ou 7 números, como por exemplo ''619053'' conforme mostrado nas figuras 3 e 4 abaixo, e 

esses números se repetiam caso os sensores não fossem perturbados. Em caso de perturbação 

em um dos sensores, esse número de varredura diminuiria ou aumentaria dependendo do 

sensor a ser perturbado, por exemplo, apareceria na tela ''585349", no caso do sensor 1, ou 

''625464'' no caso do sensor 2, nota-se uma variação a ser considerada observando os dois 

primeiros números que compunham o valor original de varredura. No primeiro experimento, o 

sensor 1 funcionava de forma correta e plausível com os resultados esperados e, conforme era 

perturbado ou não, o mesmo apresentava um resultado coerente. Todavia, o sensor 2 após ser 

perturbado, não apresentou resultados satisfatórios, não tinha um padrão na varredura na tela, 

às vezes o número ia para zero ou crescia demais ou diminuía demais na linha seguinte. 

Tendo em vista esse erro nos resultados obtidos no sensor 2, seria melhor a retirada dele do 

sistema, pois cada sensor possui uma capacidade de 50kg, e para os moldes do projeto a sua 

retirada não iria fazer falta alguma. 
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Figura 3: varredura sem perturbação 
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Figura 4: varredura com perturbação 
 

 

Quando essa etapa de comunicação entre células de sensor e Arduino foi terminada, as 

atenções foram voltadas agora para a parte de comunicação com o AP (Access Point). Essa 

conexão foi feita através da entrada serial do próprio AP. Teve necessidade de uma 

implementação de dois cabos do tipo P2, com uma das extremidades fêmea e a outro macho 

que foram cortados em duas partes iguais e de desencapados os fios nas pontas cortadas. Os 

fios provenientes dos cabos possuíam três cores (azul, amarelo e vermelho), cada uma 

representando RX, TX, e GND, respectivamente. Como os cabos do tipo P2 não possuem uma 

convenção de cores, para descobrir suas correspondências foi importante utilizar o multímetro 

para verificar seus fatores através da continuidade. A partir desse processo, agora seria crucial 

saber o tipo do AP, para identificar onde estaria localizada a sua porta serial. O modelo 
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consiste no TP-LINK TL-WR740N. Depois de pesquisas na página do fabricante, a porta serial 

foi identificada dentro do próprio AP, conforme a figura 5 abaixo. 

Figura 5: Padrão de porta serial do TL-740N 

 

A primeira entrada apontada segundo a figura 5 da placa impressa, representa o TX, 

em sequência vemos o RX, GND e VCC. Descobertas as especificações, é importante ressaltar 

que a outra ponta não soldada é do tipo fêmea, pois ela é encaixada na outra ponteira do tipo 

macho que colocamos na porta serial do Arduino. Antes de efetivamente conectar o Arduino 

ao AP, foi importante ver o funcionamento na máquina através de um terminal no Linux e 

observar se a partir do código rodado a máquina recebia a varredura que se esperava no 

monitor serial do software do Arduino. Assim, a indicação da porta serial na placa do 

Arduino foi essencial, e através do cabo P2 (do tipo macho) cortado conectou-se no TX, RX e 

referência. Logo em seguida foi usada uma ponteira serial/USB, com o intuito de apenas ligar 

a comunicação serial do AP ao computador e através de um terminal do Linux verificar se 

estava chegando algo, então a solda foi realizada usando o cabo P2 cortado para a conexão 

serial achada pelo datasheet do fabricante.  

A princípio não estava chegando informações no computador, então uma nova 

soldagem teve que ser feita para se ter a convicção que a falta de leitura não tenha sido 

ocasionada por uma conexão de solda mal feita.  
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De acordo com informações do WR740N, para habilitar a porta serial, tinha uma 

última ligação a ser feita, entre o pino TP18 e o TP28 (TX). Realizada essa correção, tivemos 

a habilitação e o funcionamento da entrada serial do roteador. 

Com a abertura da entrada serial, agora era necessário o teste com o funcionamento de 

todo sistema integrado, cada um com sua função e especificação. À primeira vista não se lia 

resposta alguma, e direcionando a atenção para esse resultado, uma nova inspeção foi feita 

antes de religar o sistema, parecia ter uma solução simples, pois as ligações dos cabos na 

entrada TX e RX do Arduino foram invertidas. Porém não se conseguia ainda ler o que o 

Arduino estava mandando ao AP. 

A varredura no monitor serial estava de acordo com o circuito, mas seu resultado previsto 

ainda não estava chegando pela porta serial ttyATH0 do Linux, a figura 6 abaixo mostra o que 

aparecia na tela no momento do teste. 

 

 

Figura 6: Recepção dos dados na porta ttyATH0 
 

Notando o não recebimento dos dados, foi feito um outro teste em outra porta serial, 

agora usando attyS1, porém novamente não teve sucesso, conforme mostra na outra figura 7, 

em que tentamos mapear nossa situação. 
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Figura 7: Recepção dos dados na porta ttyS1 
 

Fazendo uma pesquisa sobre alguns modelos similares de roteadores, e alguns 

trabalhos realizados entre roteadores/Arduino, houve uma suspeita que essa falta de leitura no 

mostrador da tela do Linux seria um problema de diferença de voltagem entre a placa de 

Arduino que opera com 5 Volts, e o AP WR740N que opera com 3.3 Volts. Nesse caso seria 

necessário igualar suas diferenças de voltagem através da implementação de um resistor no 

sistema, para que com a igualdade de tensões viéssemos a obter uma resposta correta e 

esperada. Porém apesar de em muitos casos estudados essa diferença de voltagem interferir 

significativamente no circuito, não foi caso do problema encontrado no sistema. 

 O processo foi repetido com um ajuste nas ligações entre o Arduino e o AP, e dessa 

vez a conexão havia sido estabelecida, e o Linux recebia a varredura do sistema montado. 

Todavia essa varredura, não estava obedecendo a uma leitura plausível e coerente, os números 

na tela do Linux não ofereciam o mesmo padrão visto no monitor serial do próprio Arduino. 

Foi muito importante uma busca por respostas para tentar solucionar o imprevisto, pois a 

comunicação estava sendo feita, mas não fornecia o resultado esperado. 

Depois de inúmeras tentativas, e uma melhor compreensão identificou-se que para 

receber o que se esperava, precisava de um pareamento de taxas (que era de 9600 bits) entre o 

sistema e o terminal do Linux, esse parâmetro teria que estar devidamente igual. E, além disso 

o uso do comando SCREEN (que torna possível rodar vários pseudos terminais, manipular e 

salvar suas entradas e saídas no Screen, além de copiar e colar entre as janelas) teve um papel 

muito importante para que os dados fossem realmente adquiridos. Esse comando possibilitou 
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obter o resultado planejado, aparecendo no terminal Linux exatamente a mesma varredura 

observada no monitor serial do Arduino. 

Essa etapa no projeto é de bastante relevância para que se faça um tipo de simulação 

sobre o que realmente será enviado para o AP, por isso a necessidade de se padronizar uma 

varredura correta de modo que na hora que o AP receber os dados, ele possa identificar o 

momento exato em que uma célula do sensor está recebendo uma perturbação, essa análise é 

feita justamente comparado os valores mostrados na tela. 

Pareada as taxas, chegou o momento de fazer o teste final usando o AP, o Arduino 

com o conversor e as células, e ver no terminal do Linux a resposta. Logo após ser 

completada a montagem total do projeto, a operação dos dados e informações chegou ao 

ponto de acesso de acordo com o planejado, como indicado na figura 8 abaixo. 

 

 

Figura 8: Recepção dos dados após comando screen na porta ttyATH0 
 

Finalmente teve a conclusão do processo com relativo sucesso, com a leitura esperada 

e a conexão entre o Arduino e o AP funcionando, mostrando na tela resultados coerentes, 

obedecendo às variações nas células dos sensores. 

Os problemas encontrados serviram de coletas de dados e estatísticas para completar a 

construção do projeto em seu estágio final, uma vez que sem os imprevistos que apareceram 

durante todo processo, não se teria a capacidade de evitar outros problemas que iriam surgir, 

pois com as pesquisas e o conhecimentos obtidos nas resoluções da maioria dos problemas 

que se manifestaram, uma bagagem maior passou a ser adquirida para se evitar imprevistos 

futuros, esses dados coletados funcionaram como um tipo de prevenção de falhas. 
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Conclusão 

  

 Diante da grande motivação de projetar um sistema com grande utilidade social e que 

provocasse uma maior conscientização quanto à coleta de lixo, iniciou-se o projeto ECO-FI. 

A princípio, o projeto contava com a implementação de uma lixeira de coleta seletiva, 

dividida em compartimentos, que analisaria a quantidade de material despejada em cada um 

deles e resultaria em uma medida final.  Esta medida final implicaria na expansão ou 

contração do pacote de dados do sistema. 

Após serem definidos os princípios básicos de funcionamento do sistema, se tornou 

necessário analisar tecnicamente a viabilidade de elaboração do projeto dentro do prazo 

estipulado para sua conclusão. A partir dessa análise, verificou-se que a construção física da 

lixeira seria mera questão estética e não contemplaria o conteúdo principal do projeto e do 

nosso curso. Portanto, o comprometimento foi com a elaboração de um sistema que seria 

capaz de medir a perturbação do sensor, indicando a presença de dejetos no compartimento, e 

reportasse ao AP a fim de que o mesmo tomasse medidas referentes ao dado coletado. 

Com o objetivo bem claro, a atenção foi voltada às diretrizes que regeriam a 

configuração de sistema do nosso projeto. A Separação do sistema ocorreu nas seguintes 

partes: coleta, envio, recepção e processamento dos dados. Atentando às diretrizes, foi 

iniciada a etapa de pesquisa e levantamento de materiais/componentes/dispositivos que, de 

maneira integrada, forneceria as funções necessárias para funcionamento correto do sistema. 

Dando início a esta nova etapa e seguindo a ordem cronológica das fases de 

construção do projeto, estudou-se as diversas possíveis configurações que poderiam ser 

implementadas no sistema, levando em conta sua facilidade de implementação, configuração, 

sensibilidade e, mais importante, sua confiabilidade. 

Em sua primeira fase, o projeto contaria com um sistema de coleta de dados capaz de 

detectar uma perturbação e reportar ao dispositivo responsável pelo envio dos dados. Quanto 

ao dispositivo responsável por essa função, seria um sensor. Porém, qual implicaria na melhor 

solução para o nosso sistema. A variedade de sensores encontrados sugeria distintas 

configurações, alterando também o princípio de funcionamento do sistema. Um exemplo claro 

disto foi à hipótese de utilização de um sensor magnético que alarmaria sempre que a lixeira 

fosse aberta. Após melhor apuração, foi encontrado um sensor que mediria a perturbação a 

partir de pressão exercida sobre ele e, se aplicado a um conversor AD de nomenclatura HX711 

junto a um Arduino, teria a finalidade de uma a coleta completa dos dados do sistema. Com 
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esses dispositivos em mãos, passou-se a ter a capacidade de realizar as fases de captura e 

envio dos dados. 

Já com as fases de captura e envio dos dados bem idealizadas, passou-se a pensar nas 

possíveis configurações de envio dos dados ao AP, isto é, como o dado trafegaria até o 

dispositivo receptor. Levantadas às possibilidades e analisadas as configurações adicionais 

necessárias em cada uma das implementações, foi feito um comparativo a fim de explanar a 

melhor configuração dentro deste sistema, nos levando a conclusão de implementar a 

comunicação serial entre os dois dispositivos. 

Maior desafio ao longo da construção, constitui-se em certas dificuldades técnicas já 

mencionadas ao longo do projeto em relação à recepção dos dados enviados pelo dispositivo 

Arduino ao AP. Diante destas, o conhecimento do orientador e professores do curso se tornou 

fundamental para guiar e direcionar objetivando sempre a resolução dos impasses. Em razão 

das dificuldades vivenciadas nessa fase, o projeto conta com o funcionamento completo das 

três primeiras etapas, comunicando todos os dispositivos implementados no sistema. Portanto, 

o sistema hoje conta com a coleta dos dados gerados a partir da perturbação no sensor, a 

recepção destes no Arduino e o envio dos dados ao AP. 

Ainda que não inteiramente concluído, foi construído um projeto de igual importância 

ao que se havia inicialmente planejado, atendendo às diretrizes estabelecidas e objetivos 

definidos que se pretendia alcançar, contemplando não somente um campo de pesquisa 

técnico na área de Telecomunicações como um campo de natureza social e comportamental. 
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