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Resumo—A preocupação com o meio ambiente intensificou-se nos 

últimos anos em decorrência das mudanças climáticas e desastres 

ambientais; exigindo uma maior conscientização ambiental, 

aliada a necessidade de se preservar o meio ambiente de forma 

inteligente e sustentável. Logo a monitoração ambiental vem com  

a finalidade de avaliar e controlar possíveis impactos ambientais 

através de Rede de Sensores Sem Fio – RSSF. Sendo este um 

meio eficiente de acompanhar locais remotos que necessitem de 

monitoração para prováveis condições emergenciais, como por 

exemplo deslizamentos. Para isso utilizou-se tecnologias que 

permitiram o monitoramento, controle e coleta de parâmetros 

ambientais. Instalou-se a RSSF em um local sem ponto de 

energia, utilizando-se assim o nó sensor energizado através de 

uma bateria, esta carregada por um painel fotovoltaico. Além 

disso, empregou-se estratégias de economia de energia via 

software para aumentar o tempo de vida da bateria. Os 

resultados mostraram uma RSSF capaz de monitorar grandezas 

ambientais por longos períodos, uma vez que foram 

implementados algoritmos sofisticados visando a economia de 

energia. Deste modo a tecnologia se mostrou eficiente ao atender 

o proposto. 

 

Palavras chave—Rede de Sensores Sem Fio; SleepMode; 

Monitoração Ambiental; Condições Emergenciais. 

I.  INTRODUÇÃO 

Os impactos das mudanças climáticas e os grandes tratados 
internacionais sobre o clima evidenciam a necessidade da 
monitoração ambiental em diversos locais do mundo, e 
objetivam a coleta de resultados para melhor entendimento 
dos impactos que as ações antrópicas do homem causam. 

É de extrema importância o conhecimento dos padrões 
climáticos para todo sistema de controle e monitoração. Tais 
padrões asseguram valiosas informações a respeito das 
condições ambientais, possibilitando o diagnóstico e 
classificação dos impactos ambientais e posteriormente optar 
por melhores medidas de controle ambiental de forma mais 
confiável, pois ao compreender os impactos diagnosticados é 
possível elaborar de forma planejada as ações a serem 
executadas [1]. 

São diversas as formas de monitoramento ambiental 
encontradas na literatura. Segundo [2], os sistemas de 
monitoramento relacionados ao meio ambiental e que são 
comumente utilizados, em especial na Agricultura de Precisão 
(AP), são videografias, imagens de satélites, fotografias 
aéreas, observações; e possuem inúmeras limitações, 
representando uma avaliação tardia da área de interesse, uma 
vez que o interessado na monitoração só poderá aplicar 
correções posteriormente. 

Muitas vezes, as áreas de interesse a serem monitoradas 
estão situadas em locais inóspitos, periculosos ou de difícil 
acesso, podendo necessitar de vigilância constante por 
apresentar riscos ou situações tendenciosas cujo 
monitoramento pode alertar sobre condições emergenciais 
causadas por desastres naturais. 

Atualmente a importância dos desastres naturais vem 
aumentando, diversos debates e discussões estão sendo feitas 
com o intuito de encontrar melhores soluções que diminuam 
os danos causados por tais fenômenos. Neste contexto, os 
sistemas de monitoramento têm ganhado notoriedade devido a 
sua capacidade de prever, minimizar a deterioração e diminuir 
perdas de vidas [3].  

Além disso, inúmeros processos no ramo agrícola 
necessitam da mobilidade dos dispositivos que realizam as 
medidas devido às limitações quanto ao uso de cabos ou fios, 
pois se encontram em regiões afastadas. Nesse contexto, uma 
das melhores opções para monitoração é a utilização de uma 
Rede de Sensores Sem Fio (RSSF) [4]. 

As Redes de Sensores Sem Fio (RSSF) podem ser descritas 
sucintamente como uma rede constituída por dispositivos 
inteligentes de pequeno porte (Nó Sensor Sem Fio – NSSF), 
munidos de sensores, com capacidade de transmissão de dados 
sem fio entre si para a disponibilização dos dados de 
sensoriamento onde eles são necessários [5]. 

O trabalho de [6] aponta que o maior desafio que as RSSF 
podem encontrar na esfera ambiental é a energia. O consumo 
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de energia numa RSSF deve ser considerado com extrema 
prioridade, uma vez que a energia disponível nem sempre está 
acessível, como nos casos da energia elétrica cabeada 
convencional. Logo, entende-se que a eficiência energética é 
fator primordial para os futuros desenvolvimentos de 
tecnologias e processos em RSSF para monitoramento 
ambiental. 

Sendo assim aplicou-se um algoritmo de melhoria em 
eficiência energética (SleepMode) para induzir o NSSF ao 
estado de dormência entre uma medição e outra, possibilitando 
que o dispositivo mantenha-se ativo em quaisquer condições 
de clima, mesmo que a fonte de energia solar esteja em baixo 
potencial por dias consecutivos.  

O sistema também pode ser adaptado para que diversos 
tipos de sensores sejam acoplados. Desta forma o NSSF 
responde às condições emergenciais, definidas com base nas 
necessidades da área de interesse a ser monitorada.  

O objetivo principal do presente trabalho é analisar a 
utilização de uma RSSF com estratégias de otimização da 
bateria (SleepMode), visando atender locais que necessitem de 
monitoramento ambiental para alertar sobre possíveis 
condições emergenciais. 

II. METODOLOGIA 

O sistema de monitoramento proposto foi composto pelas 
seguintes partes: RSSF, sistema de gerência de rede e servidor 
de aplicação. A RSSF funcionou com base em um protocolo 
de comunicação chamado Radiuino, que é próprio para a 
integração de sensores do ponto de vista de uma rede. Por ser 
um protocolo Open-Source e didático, muitas estratégias 
podem ser implementadas pelos usuários. Um exemplo de 
estratégia é o SleepMode, que será detalhada posteriormente. 
O NSSF apresentado neste trabalho foi composto pelos 
seguintes itens: placa de aplicação DK106, módulo rádio 
BE990, bateria de polímero de lítio de 3.7V, antena 
omnidirecional com ganho de 2.15 dBi, painel fotovoltaico de 
1W, sensor de temperatura e umidade DHT22 e sensor de 
umidade do solo VH400. Além do NSSF, foi necessário a 
inclusão de uma estação rádio base, que por sua vez era 
composta por um conversor USB-Serial UartsBee e um 
módulo rádio BE990. O sistema de gerência utilizado neste 
trabalho é solução de uma nova empresa chamada IoTools, 
que fornece Kits de desenvolvimento em tecnologias de 
gerência e coleta de dados. 

O sistema de gerenciamento de rede consistiu em um 
algoritmo na linguagem de programação Python. Este era 
responsável não só por solicitar todas as requisições 
necessárias à RSSF, mas também pela tratativa de dados e 
upload dos mesmos para o servidor de aplicação.  

O servidor de aplicação escolhido para armazenar os dados 
coletados foi o Zabbix. Nele, foram disponibilizadas as 
informações de interesse e seus respectivos gráficos, gerados 
em tempo real. 

Tanto o servidor de aplicação quanto o algoritmo em 
Python foram hospedados em um RaspberryPi 3 modelo B, 
com sistema operacional Raspbian de 64 bits. Além disso, foi 

conectada ao RaspberryPi 3 uma estação rádio base para que 
houvesse a comunicação sem fio com o NSSF. 

Na Fig. 1 é apresentado o funcionamento do sistema 
proposto. De maneira sucinta, o fluxo de informações ocorreu 
da seguinte maneira: 

 

Fig. 1 – Visão sistêmica da aplicação. 

1- O script em Python envia uma solicitação para a estação 
rádio base; 

2- A estação rádio base transmite o pacote de informação 
por radiofrequência; 

3- O NSSF recebe a solicitação, acrescenta os dados dos 
sensores e retransmite o pacote de informação; 

4- A estação rádio base recebe o pacote de informação e 
envia para o algoritmo em Python; 

5- O algoritmo faz tratativas de dados e faz upload para o 
servidor Zabbix; 

6- As informações são armazenadas no banco de dados do 
Zabbix; os usuários podem ter acesso por meio da interface 
gráfica (ou até mesmo por consulta ao banco de dados, caso o 
usuário necessite). 

Ainda que o sistema apresentado funcionasse de maneira 
adequada, existia um problema: a falta de pontos de energia 
elétrica em algumas regiões ambientais para energizar o NSSF. 
Por esse motivo, o NSSF foi energizado com uma bateria, 
carregada por um pequeno painel fotovoltaico. Além disso, 
estratégias de SleepMode foram implementadas com o 
objetivo garantir a melhoria da eficiência energética do NSSF, 
prolongando a duração da bateria (time to live). 

De maneira geral, SleepMode é um modo de operação em 
que são desabilitados praticamente todos os módulos do NSSF. 
Dessa maneira, a corrente elétrica medida no NSSF foi da 
ordem de microampères, o que resultou em um consumo de 
energia muito baixo. O algoritmo em Python foi o responsável 
por acionar o SleepMode.  

Um dos principais intuitos do projeto foi o tratamento de 
condições emergenciais que possam causar desastres 
ambientais. De imediato, o foco consistiu no coeficiente 
volumétrico (VWC) da água presente no solo. Foi definido que 
o sistema mantivesse suas atividades em SleepMode até o 
momento em que o VWC fosse superior a 80%, simulando um 
solo prestes a saturar devido a umidade, que é um fator de 
risco para deslizamentos e consecutivamente desabamentos.  

As condições emergenciais do sistema seguiram uma regra 
hierárquica: no momento em que o VWC atingiu um valor 
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superior a 80%, a função SleepMode era desativada, e o NSSF 
passou a fornecer uma medida a cada cinco segundos. Por 
outro lado, o nível tensão da bateria era uma informação 
importante no que diz respeito ao consumo de energia do 
NSSF, pois se a bateria acabasse, o sistema ficaria inutilizado. 
Portanto, foi estabelecido que se a tensão da bateria chegasse 
em um valor menor ou igual a 3.4V, o NSSF voltaria a atuar 
em SleepMode realizando uma medida a cada trinta minutos, 
mesmo se o VWC superasse 80%.  

III. RESULTADOS 

Foram definidas as características técnicas do arranjo 
padrão para aumentar o controle e o conhecimento sobre os 
fatos. Tais características englobam tensão de referência 
inicial (4.2 V) e final (2.8V) da bateria de lítio, distância entre 
estação base e NSSF (188 m), tempo de dormência e outros 
que foram apresentados na Tabela 1. 

TABELA 1.  PADRÕES DE CONFIGURAÇÃO PARA O TESTE 

 

Optou-se por 30 minutos pelo tempo de dormência em 
SleepMode para o teste em campo e o prazo estimado foi de 
15 dias de funcionamento.  

O log de texto (formato txt) gerado a cada execução da 
aplicação forneceu, além da data (dia da semana, mês, ano e 
horário início da aplicação), uma sequência padronizada em 
linha das variáveis selecionadas, exemplificada no recorte de 
texto abaixo, extraído de uma simulação teste: 

“Tue May 16 11:53:29 2017 8 | Tensão da Bateria = 3.93 
V  | Temperatura =  0.00 ºC  | Umidade =  1.00 %  | VG =  
805.00  | VWC =  305.70 %  | RSSID: -60.50 DBM  | RSSIU: -
52.50 DBM” 

Foi definido um local próximo de um estacionamento na 
PUC-Campinas como área de interesse a ser monitorada. O 
teste foi iniciado em 16/11/2017 (às 09h00) e teve término em 
30/11/2017 (às 12h33), totalizando aproximados 14 dias de 
testes consecutivos. A percepção da área de interesse pode ser 
visualizada na Fig. 2. 

  

  
Fig. 2 – NSSF em campo, fixado na área de interesse. 

    
Dentre os 14 dias de teste, o sistema enfrentou 10 dias 

seguidos de tempo nublado e chuvoso. O painel fotovoltaico 
do NSSF foi alinhado em 23º ao Norte. 

Após finalizado o teste em campo do sistema de 
monitoramento, foi possível a coleta dos resultados. O ensaio 
computou um total de 4.564 medidas em um prazo de 336 
horas ininterruptas de operação do sistema. 

Devido ás fortes chuvas ocorridas no período de teste, a 
condição emergencial (referente a variável VWC) foi ativada 
às 6h23 do dia 27/11/2017, quando a umidade do solo excedeu 
o limite estabelecido de 80%, sendo sobrescrita pela condição 
da bateria às 11h18 de 28/11/2017, quando o valor de 
referência da bateria ficou inferior a 3.4V. 

A Tabela 2 disponibiliza uma visão geral dos dados sobre 
o sistema de monitoração, onde são descritos os processos e 
seus respectivos tempo de operação e número de medidas. 

TABELA 2.   PROCESSOS E RESPECTIVOS NÚMEROS 

 
 

IV. CONCLUSÃO 

A função SleepMode permitiu a redução no consumo do 
NSSF para um aumento significativo do tempo de vida da 
bateria (time to live), mesmo em um prazo de praticamente 10 
dias sem a luz do sol para garantir o carregamento da bateria. 

O valor de VWC elevado ativou corretamente a condição 
emergencial por 5 horas, fornecendo um total de 3.900 
medidas instantâneas. Tal condição só foi interrompida devido 
ao baixo nível de tensão da bateria, no momento em que este 
ficou inferior a 3.4V. 

Desta forma, pode-se afirmar que a proposta é viável e 
funcional, permitindo melhorias e refinamento em processos 
de monitoração ambiental para áreas de interesse que 
envolvam riscos oriundos de condições climáticas 
emergenciais. Tais artifícios servirão como base para soluções 
que, auxiliadas a outras tecnologias, salvarão vidas e 
minimizarão os impactos ambientais das áreas de interesse. 

As condições emergenciais funcionaram conforme sua 
designação, oferecendo mais inteligência ao sistema de 
monitoramento. Trabalhos futuros poderão englobar novas 
formas de monitoramento, envolvendo outros tipos de 
grandezas ambientais e, consequentemente, novas condições 
emergenciais. 
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