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ABSTRACT (150 palavras) 
 This paper proposes a strategy to to monitor the 
magnitudes of an external environment in order to improve both our 
quality of life and the preservation of the environment. In this system 
measurements and control are performed by a wireless sensor 
network (WSN) operating in the 915 MHz range. The result was an 
autonomous and non-invasive sensor node, able to monitor 
quantities such as temperature and humidity, of air and soil, among 
others. The system is powered by a battery and recharged by 
photovoltaic panels, allowing within its limitations to operate for a 
long period of time. This will be controlled remotely by a gateway 
and will also be connected to the internet of things through an open 
source supervisory system. 
Index terms: Sensor node autonomous, non-invasive, 
environmental monitoring, RSSF, Photovoltaic panel. 
 

RESUMO (150 palavras) 
 O presente trabalho propõe uma estratégia para 
monitorar grandezas de um ambiente externo com intuito de 
proporcionar a melhora tanto de nossa qualidade de vida, quanto a 
preservação do ambiente. Neste sistema as medições e controle são 
realizados por uma rede de sensor sem fio (RSSF) operando na faixa 
de 915 MHZ. Como resultado foi obtido um nó sensor autônomo e 
não invasivo, capaz de monitorar grandezas como temperatura e 
umidade, do ar e do solo, entre outras. O sistema é alimentado por 
uma bateria e recarregado por painéis fotovoltaicos, permitindo 
dentro das suas limitações operar por um grande período de tempo. 
Este será controlado remotamente por um gateway e também será 
conectado à internet das coisas através de um sistema supervisório 
open source. 
Termos para indexação: Nó sensor autônomo, não invasivo, 
monitoramento ambiental, RSSF, Painel fotovoltaico. 

I- INTRODUÇÃO 

 Em decorrência dos reflexos da globalização, a busca por 
aperfeiçoamento e automatização de recursos é primordial, se 
tornando necessário visar melhorias como baixar custos, otimizar e 
facilitar ações que no passado não eram realizadas ou até mesmo, 
realizadas com baixa eficiência, como por exemplo o 
monitoramento de áreas de preservação, matas de reflorestamento 
ou até plantações com cunho comercial. 
Para isso, a interação de pessoas ligadas a área da tecnologia com o 
ambiente está ocorrendo, com o intuito de alguma forma conseguir 
melhorar a qualidade de vida e dar a devida importância para a flora 
visto que ela é de inestimável importância e crucial para nossa 
existência. O trabalho promoverá esta interação, uma vez que 

interatuar com assuntos ligados ao controle ambiental e ao ambiente 
estão em alta no momento. 
Assim, a necessidade de monitoramento de ambientes externos é 
cada vez maior, principalmente para preservação de segmentos de 
mata no meio urbano, que sofrem vários efeitos da urbanização 
próxima e são essenciais para nossa sobrevivência. São vários os 
parâmetros que devem ser monitorados como: umidade no solo, 
temperatura no solo, umidade do ar, temperatura do ar, precipitação, 
etc. A monitoração destas grandezas é importante para avaliar a 
condição ambiental e correlacionar com as condições do clima.  
 
Frente a esses fatores o objetivo do projeto é investigar a criação de 
uma rede sensor sem fio que atenda às necessidades de monitoração 
ambiental. Nesta investigação será considerada as condições de 
instalação deste tipo de rede e a alternativa de alimentação por painel 
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fotovoltaico. Este tipo vem sendo empregada em ambientes 
industriais, permitindo flexibilidade na implantação, confiabilidade 
e baixo custo [ISA 100]. Utilizar este tipo de recurso para 
monitoração do ambiente é interessante, pois utiliza as tecnologias 
empregadas para monitoração e controle de processo para atender a 
área ambiental.  
Um dos pontos de investigação são as condições de propagação 
neste tipo de ambiente [RAPPAPORT], onde são investigadas 
questões como: eficiência da rede, as técnicas de controle de acesso 
ao meio e roteamento e também o dimensionamento da alimentação 
alternativa do sensor. Uma alternativa que vem sendo adotada para 
alimentar os nós sensores é a energia solar através de baterias 
recarregadas através de Painéis Fotovoltaicos (PV). Esta alternativa 
parece viável uma vez que em ambientes externos não é possível a 
alimentação direta da rede.  
O projeto atende, portanto, as questões relacionadas com a criação 
de uma RSSF para monitorar o ambiente e que seja autônoma do 
ponto de vista energético. A investigação atende duas áreas: 
grandezas do ambiente e criação da RSSF. O objetivo é investigar 
as grandezas que são importantes para o ambiente e sua frequência 
de coleta. Na formação da RSSF serão investigadas as técnicas de 
controle de acesso ao meio e roteamento para atender as questões 
relacionadas com a economia de energia. 
 

II- PROPOSTA 

Uma rede de sensores sem fio é qualquer rede que monitora ou 
controla remotamente alguma variável apresentando seus 
dados/valores em uma unidade de controle. 
O presente trabalho propõe a criação de uma rede de sensores sem 
fio, utilizando um nó sensor autônomo para monitorar grandezas do 
ambiente, o mesmo será controlado por uma base que ficara 
conectada a uma unidade de controle, esta recebera as instruções do 
gateway e fará conexão IOT para apoio na tomada de decisões.  
O sensor será controlado pela base que recebera instruções de um 
gateway (PC/python) e sera monitorada via plataforma IOT. 
 
Um problema comum nas redes em geral é a falta de energia 
confiável para os dispositivos remotos. Mesmo nos casos em que a 
energia pode estar disponível, o custo e a dificuldade para cabear a 
RSSF à rede elétrica é muitas vezes proibitivo. Por se tratar de um 
nó sensor remoto que irá monitorar grandezas ambientais o mesmo 
ficara em ambientes abertos, desprovidos redes de energia, logo o 
sistema será alimentado com uma bateria e contara com um sistema 
de colheita de energia via painéis fotovoltaicos. Para tornar o sistema 
de alimentação mais eficiente também foram tomadas algumas 
medidas frente a diminuição do consumo do nó sensor, como o 
acionamento dos sensores via porta digital do rádio, e uma alteração 
na camada de acesso ao meio (MAC), ambas serão explicadas na 
metodologia deste trabalho assim como o dimensionamento dos 
periféricos. 
 
Antes de dimensionar sistemas de energia é necessário entender a 
relação entre certas unidades, como por exemplo Joule-Watts. 
Joule é a unidade SI (Sistema Internacional) para a energia e Watt é 
a unidade SI de potência. Estas unidades referem-se, portanto, a 
grandezas diferentes. A relação entre estas grandezas é: 
𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 =  𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊 ∗  𝑇𝑇𝐽𝐽𝑇𝑇𝑇𝑇𝐽𝐽  ou  𝐽𝐽 = 𝑊𝑊 ∗ 𝑠𝑠  (1) 
Um joule será então a energia correspondente à potência de 1 watt 
durante 1 segundo.  
Esse conceito é determinante para a análise e dimensionamento do 
sistema de colheita, entender o consumo e quanto de energia é 
necessária para suprir o sistema é essencial para o funcionamento do 
mesmo, para isso será realizada uma análise teórica. 
Os gráficos abaixo são de potência x tempo, onde a área em 
vermelho representa a energia gasta correspondente a um intervalo 
de tempo, ou seja, o consumo. 
 

 
Fig. 1 – Representação de consumos 

 
Para calcular o consumo representado nos gráficos acima é 
necessário um simples cálculo de geometria, entretanto os gráficos 
de consumo nem sempre serão figuras planas e regulares, logo o 
cálculo do consumo será realizado por uma integral simples. 
 

𝐸𝐸 = ∫ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑊𝑊𝑇𝑇
0    (2) 

Gráfico 1:  𝐸𝐸 = ∫ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑊𝑊2
0   2 * 2  E = 4J 

Gráfico 2:  𝐸𝐸 = ∫ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑊𝑊4
0   1 * 4  E = 4J 

Gráfico 3: 𝐸𝐸 = ∫ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑊𝑊 +  ∫ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑊𝑊 2
1

1
0   (1 * 3) + (1 * 1)  E = 4J 

 
Podemos perceber que os gráficos apresentam curvas diferentes no 
plano, ou seja, funções diferentes, porem ambos apresentam o 
mesmo consumo. Quanto mais alta for a potência, mais rápido será 
gasta a energia, e quanto mais baixa mais devagar a bateria será 
descarregada. 
 
Saber como a bateria gastará a energia é trivial para saber quanto 
tempo o nó sensor terá de funcionamento. 
Se tratando de um modulo de rádio, o mesmo poderá funcionar em 
três modos de operação independente da plataforma utilizada, sendo 
eles recepção transmissão e dormência. 
A figura abaixo representa o gráfico temporal da potência de um 
ciclo de funcionamento do nó sensor. 
 

 
Fig. 2 – Representação de consumo real do nó sensor 

 
A partir da figura podemos calcular o consumo médio esperado do 
sensor. 
 

𝐸𝐸 = ∫ 𝑃𝑃𝑊𝑊𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑊𝑊 + 𝑇𝑇
0 ∫ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑊𝑊 + ∫ 𝑃𝑃𝑠𝑠𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝑇𝑇 𝑃𝑃𝑊𝑊𝑇𝑇

0
𝑇𝑇
0   (3) 

 
𝐸𝐸 = 𝑃𝑃𝑊𝑊𝑃𝑃 ∗ 𝑊𝑊1 + 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 ∗ (𝑊𝑊2− 𝑊𝑊1) + 𝑃𝑃𝑠𝑠𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝑇𝑇 ∗ (𝑊𝑊3 − 𝑊𝑊2) 

 
Onde  T1 = tempo de Tx 
 T2 –T1 = Tempo de Rx 
 T3 – T2 = Tempo de Sleep 
 TConsumo = Trx + Ttx + Tsleep  
 
Substituindo as potencias de recepção, transmissão e sleep obtemos: 
 

𝐸𝐸 = 𝑃𝑃𝑊𝑊𝑃𝑃 ∗ 𝑇𝑇𝑊𝑊𝑃𝑃 + 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 ∗ 𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑃𝑃𝑠𝑠 ∗ 𝑇𝑇𝑠𝑠 
 

Prx = VCC * Irx; Ptx = VCC * Itx; Ps = VCC * Is 
 

𝐸𝐸 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 (𝐼𝐼𝑊𝑊𝑃𝑃 ∗ 𝑇𝑇𝑊𝑊𝑃𝑃 + 𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃 ∗ 𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝐼𝐼𝑠𝑠 ∗ 𝑇𝑇𝑠𝑠)  (4) 
 
Para saber o consumo do nó sensor, basta saber a tensão na qual ele 
opera, a corrente gasta em cada um dos modos de funcionamento e 
o tempo que ele gasta em cada um dos estados. 
A determinação dos tempos varia de acordo com a aplicação, porem 
quando se trata do tempo de recepção (Trx) é necessário computar o 
tempo de espera da solicitação da base mais o tempo de um pacote.  
 
Trx = Tespera + Tpacote 
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Fig. 3 – Representação do tempo de recepção 

 
O tempo de pacote depende da taxa de transmissão e do tamanho do 
pacote. 
 

Tp = Numero de bytes * 8 * Tempo de bit  (5) 
 

E o tempo de bit e determinado por 1 sobre a taxa de transmissão do 
modulo. 
 

Tb = 1/Taxa de transmissão  (6) 
 
O tempo de espera (Te) é uma variável a ser definida, que depende 
da aplicação, normalmente definida em 500ms. 
 
Após obtido o tempo de transmissão e definido os tempos de 
recepção e dormência pode ser calculada a energia total consumida 
durante o ciclo de operação. 
 

𝐸𝐸𝐸𝐸 =  𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃 +  𝐸𝐸𝑊𝑊𝑃𝑃 +  𝐸𝐸𝑠𝑠  (7) 
 
A partir da energia consumida em um ciclo podemos calcular a 
quantidade de ciclos possíveis onde o número de ciclos (Nc) é igual 
a energia especifica da bateria, que nada mais é do que sua tensão 
multiplicada pela sua corrente no tempo (Wh), dívida pela energia 
consumida em 1 ciclo de operação do nó sensor.  
 

NC = Wh/Ec (8) 
 

Com um pequeno ajuste nas unidades de tempo é possível obter o 
número de ciclos, isso porque a energia especifica é apresentada em 
Whoras e a energia consumida em um ciclo do sensor é dada em 
Joules. 
Ao encontrarmos o número de ciclos, uma vez que sabemos o tempo 
de duração de um ciclo, consequentemente encontramos a duração 
do sistema em dias. 
 
Para tornar a rede autônoma devemos considerar recarregar a bateria 
por meio de alguma fonte alternativa. No pior caso, nossa colhedora 
deve fornecer pelo menos essa quantidade de energia em um dia para 
reabastecer a bateria com energia suficiente para durar o máximo 
tempo de baixa incidência de sol já registrado. Usando a informação 
sobre a eficiência e o tamanho da célula fotovoltaica obtemos o 
seguinte: 
 

Número de células fotovoltaicas =  Energia Especifica da bateria 
para durar x dias / Energia elétrica gerada   (9) 

 
Onde a energia elétrica gerada é igual a menor incidência de energia 
solar no local em um dia na área de 1 m² vezes a área do painel vezes 
a eficiência do mesmo. 
 
Equação de dimensionamento do Painel 
 

Energia gerada = Menor incidência de energia solar no local em 
24hrs em 1 m² * área * eficiência do painel  (10) 

 
Na equação é considerada o pior tempo de incidência solar já 
registrado no local, dessa forma consideramos o pior caso. 
 

III- MATERIAS E METODOS 

A- Radiuino 

 
 A proposta do sistema Radiuino é criar um ambiente fácil 
de usar, em que profissionais não especializados em 
desenvolvimento de software consigam desenvolver firmware e 
utilizar hardware para monitoração e controle. O Radiuino utiliza o 
mesmo ambiente de programação do Arduino (Arduino, 2015) e o 
IDE (Integrate Development Environment) do Arduino é baseado no 
Wiring, estrutura de programação de código aberto para 
microcontroladores (Wiring, 2015). 
 Para o funcionamento do sensor é necessário que exista, 
além do sensor, uma base ligada ao computador. Todo o processo de 
comunicação acontece através da transmissão de pacotes de 52 bytes 
entre o computador e o sensor e vice-versa. A Figura 4 traz o mapa 
do pacote com os valores dos bytes, que são alterados para atender 
as solicitações de medição das grandezas ou de controle dos 
dispositivos. 

 
Fig. 4: Mapa do pacote de 52 bytes (Radiuino, 2016). 

 
B- Hardware 

 
 Para o Radiuino é necessário um dispositivo que servirá 
tanto como programador, ligado via cabo USB ao computador, 
quanto como base, para a comunicação do computador com o sensor 
(Figura 5). Esse dispositivo é composto por uma base programadora 
(UartSBee), um rádio de comunicação BE900 e uma conexão USB 
com o computador conectado à porta serial do UartSBee.  
 A base transmite os pacotes de controle com comandos do 
computador para os nós, para realizar as medidas ou ligar e desligar 
alguma carga, e recebe a volta dos pacotes com os valores aferidos. 
Para a comunicação, foram utilizadas duas unidades do radio BE900 
(para a base e o nó sensor), cujo módulo contém um 
microcontrolador Atmega328 e um transceptor CC1101 (Figura 5). 
 

 
Fig. 5: Base programadora UartSBee, rádio BE900 com programador, 

respectivamente (Radiuino, 2016). 
 
 O nó sensor (Figura 6) é responsável por receber os 
comandos da base para aferição das grandezas (temperatura e 
umidade relativa do ar), realizá-las e retornar um pacote com os 
valores aferidos. Para essa tarefa, utilizaram-se o rádio BE900, uma 
placa de aplicação desenvolvida especialmente para o projeto 
(Figura 6) e os sensores DHT22 e vegtronix. A placa de aplicação 
serviu como fonte de energia para o rádio e para os sensores, e como 
circuito de comunicação entre a saída digital de cada sensor e quatro 
portas digitais do rádio. 
Inicialmente estudamos a placa Xbee Carrier, apesar dela já possuir 
o regulador de tensão, e o controlador de carga, a mesma possui 
poucas portas digitais e analógicas livres para conexão e controle 
dos sensores. 
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Fig 6 – Placa desenvolvida que compõe o nó sensor 

 
Com intuito de reduzir o consumo da placa foram extraídos alguns 
componentes, como leds desnecessários e o FTDI, componente 
responsável para realizar a inserção do firmware no rádio. No caso 
ele é desnecessário pois, por se tratar de um sensor o mesmo não 
necessita ser reprogramado, caso necessário, pode ser reprogramado 
com auxílio de uma usuart bee (programadora presente na base). 
Após retirar os componentes desnecessários acabamos por 
disponibilizar outras portas digitais e analógicas, porem o acesso a 
elas continuava inviável. Para resolver este problema foi 
confeccionada uma placa de circuito impresso utilizando a 
tecnologia groove, que engloba um grande gama de sensores e de 
fácil conexão. 
Novamente realizamos o teste de corrente a fim de verificar o 
consumo dos sensores e da placa em questão e obtivemos o seguinte: 
 
 

Placa 1 2 

Consumo da Placa  82uA 79uA 

DHT 30uA 31uA 

Vegtronix 8,8mA 8,9mA 

BE900 RX 22mA 22mA 

BE900 Sleep 26uA 25uA 

BE900 TX 32mA 32mA 
Tabela 1 – Consumos 

 
Os testes de corrente foram realizados em duas placas que passaram 
pelo mesmo procedimento. Em ambas o consumo do vegtronix 
quanto do modulo de radio foi considerado acima do ideal, para isso 
foram desenvolvidas duas estratégias. 
 
 
O DHT22 (modelo AM2302) é um sensor formado por um 
transdutor de umidade capacitivo e um sensor de temperatura, sendo 
enviado um sinal digital de temperatura (leituras entre -40 e +80°C, 
precisão ±0,5°C) e umidade relativa (entre 0 e 100%, precisão ±2%) 
no pino de dados. 
O Vegtronix é um sensor de umidade do solo voltado para o 
monitoramento ambiental, de chuva e de tempo, possui um design 
robusto e não coroe ao longo do tempo. Mede o teor volumétrico de 
agua ou o teor gravimétrico dependendo de sua utilização. O sensor 
não é linear, sendo necessárias algumas equações de reta para 
calibrar seu funcionamento.  
 

C- Firmware 
 

 O firmware é estruturado em camadas, sendo que cada 
camada possui a sua funcionalidade (Radiuino, 2016), para facilitar 
o desenvolvimento de rede de sensores sem fio. No nó sensor, foi 
montada toda a pilha de camadas, já na base, somente até a camada 
de rede (Figura 6). 

 
Fig. 7: Camadas da base e do sensor (Radiuino, 2016). 
 
Em [YE] é apresentada uma solução para monitoramento ambiental 
através de uma Rede de Sensores Sem Fio (RSSF). Esta é a 
estratégia é viável para todo e qualquer tipo de ambiente, mas é 
trivial para ambientes com baixa incidência de luz. Em geral as 
grandezas monitoradas possuem características de variação 
temporal lenta, não necessitando uma monitoração frequente. Desta 
forma os nós sensores sem fio pode entrar em modo de dormência, 
para economia de energia. 
 
O sleep mode nada mais é do que um dos modos de funcionamento 
do modulo de rádio, ele pode ser utilizado visando a eficiência 
energética do sistema. Entretando o sistema simples de dormência 
no radio não é adequado a função visada. 
O sleep comum se resume em: O gateway pede a base que envie um 
pacote ao nó sensor pedindo que o mesmo colete as medidas, 
transmita-as de volta a base e depois durma por um intervalo de 
tempo. Após esse intervalo de tempo o nó sensor acorda, e espera 
receber outra requisição, o problema é que se esta requisição não 
chegar o rádio ira permanecer em modo de recepção, consumindo 
uma corrente relativamente alta em relação a de dormência. 
Para corrigir essa estratégia foram feitas alterações na camada MAC 
ou camada de acesso ao meio. Inicialmente a estratégia é a mesma, 
o gateway envia o pacote solicitando as grandezas monitoradas, a 
base transmite a requisição para o nó sensor, que responde com os 
valores e dorme. Ao acordar o sensor permanece ligado em modo 
recepção esperando por uma comunicação por um tempo (T2) 
determinado, caso ele não receba uma comunicação, ao invés de 
ficar naquele estado, o mesmo entra em modo sleep por um tempo 
(T3)  tambem determinado, e após isso ele retorna ao estado de 
espera determinado pelo tempo T2. O ciclo continua variando de 
dormência e estado de recepção ate que o sensor receba o próximo 
pacote. A vantagem da estratégia e que o sensor permanece mais 
tempo em sleep mode economizando assim mais energia. 
 
Em [BADER] é apresentado um ciclo de alimentação dos nós 
sensores. Com uma estratégia é possível aumentar a duração de 
bateria com alimentação, por exemplo, com painel fotovoltaico. 
Figura 2 – Ciclo de um nó sensor sem fio  
Visto que os sensores estavam consumindo corrente em todos 
estados de funcionamento do nó sensor, ou seja, consumindo 
corrente mesmo quando não foram solicitadas as medições, foi 
decidido alterar a forma de alimentação dos mesmos. Outra opção 
para aumentar a duração da bateria era, ao invés de conecta-los ao 
pino de almentação da placa e aos pinos auxiliares de medida, sejam 
eles digitais ou analógicos, utilizamos pinos digitais para alimentar 
os sensores, desta forma o mesmo tem de ser acionado digitalmente 
via programação para poder funcionar. Logo o funcionamento do 
sistema funciona da seguinte forma o sensor dorme, acorda, aciona 
as portas digitais de alimentação dos sensores, espera um tempo para 
que ocorra a estabilização ( meio de evitar medidas incorretas, 
Outlier), realiza as medidas, transmite para a base, volta a dormir, 
acorda, verifica comunicação, então decide se retorna a dormir (caso 
não encontre comunicação), ou repete o ciclo religando os sensores 
e realizando as medições. 
 

D- Python 
 

 O Python possui uma linguagem de fácil assimilação e 
simples para desenvolver programas para controlar processos e 
monitorar grandezas. A programação em Python, além de permitir 
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funções básicas (criar pacotes de controle e ler as informações nos 
bytes recebidos) para o funcionamento do projeto com Radiuino 
tambem é responsavel por controlar os tempos de sleep, ou seja, 
duração do sistema. 
  

E- Dimensionamentos 
 

Tanto para o dimensionamento do painel quanto para o 
dimensionamento da bateria sera necessário calcular a energia media 
gasta por ciclo. 
A bateria disponível para o projeto a ser estudada é uma bateria de 
Li-ion (Litio) que possui tensão de 3,7V e 0,5Ah os cálculos abaixo 
servirão para avaliar se esta bateria é ou não suficiente para suportar 
o sistema. 
 
Incialmente precisamos descobrir a real capacidade da bateria. A 
bateria especificada acima possui 500mAh e 3,7V, multiplicando 
essas grandezas podemos obter a energia especifica da mesma, que 
nada mais é do que a quantidade de energia elétrica que uma célula 
ou bateria pode armazenar, sua unidade de medida é watts-hora 
(Wh) [Rosolem]. 
 

Wh = C * I(t)  Wh = 1,85 Wh  (11) 
 
Transformando a unidade de tempo, de hora para segundos, presente 
na grandeza obtida acima obtemos a energia especifica da bateria 
Ws, transformando assim sua unidade para Joules: 

Ws = 1,85 * 3600  Ws= 6660 ou 6,66kJ 
A energia especifica que uma carga pode consumir em 1 hora é 
6,66kJ, seja ela gasta de uma única vez, ou gradativamente. Dessa 
forma consideramos 2 cenários, da energia gasta em um segundo e 
gradativamente em uma hora. 
Se tivermos uma carga que consome 6,66kW ela vai consumir toda 
esta energia em apenas 1s. 

 
Fig. 8 – Comparação entre formas de consumo 

 
O cálculo abaixo demonstra como obtivemos a Potência necessária 
para descarregar a bateria em ambos casos. 

6,66𝑘𝑘𝐽𝐽 = � 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑊𝑊
𝑇𝑇

0
 

6,66𝑘𝑘𝐽𝐽 = � 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑊𝑊
3600

0
                                          6,66𝑘𝑘𝐽𝐽 = � 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑊𝑊

1

0
 

 
6,66𝑘𝑘𝐽𝐽 = (𝑃𝑃 ∗ 3600) − (𝑃𝑃 ∗ 0)             6,66𝑘𝑘𝐽𝐽 = (𝑃𝑃 ∗ 1) − (𝑃𝑃 ∗ 0)   

𝑃𝑃 = 1,85𝑊𝑊                                                 𝑃𝑃 = 6,66𝑘𝑘𝑊𝑊 
Após encontrar as respectivas potencias necessárias para esgotar a 
bateria em um determinado tempo, podemos calcular a corrente em 
ambos casos. 

I = P/V 
Gráfico 1   I = 1,85W/3,7  0,5Ah 

Gráfico 2  I = 6,66kW/3,7  1800As 
 

A partir desses resultados podemos concluir que dependendo do 
valor da carga utilizada o sistema se torna inviável devido a altos 
valores de correntes. O valor do resistor que consome 1,85W em 1 
hora é importante para simular as cargas e descargas do sistema, 
apenas para efeito de comparação. 
Podemos calcular a resistência equivalente de acordo com a lei de 
ohm: 

R = V/I   R = 3,7/0,5  R=7,4ohms 
 

 
F- Considerações sobre o BE900 

 
Ele opera a uma tensão de 3,3V e quando em estado de recepção 
consome uma corrente de aproximadamente 28mA, sendo assim a 
sua potência em estado de recepção pode ser dada por: 

𝑃𝑃 =  3,3𝑉𝑉 ∗  28𝑇𝑇𝑚𝑚 =  92,4𝑇𝑇𝑊𝑊 
A bateria fornece uma tensão de 3,7V porem o rádio necessita 
somente de 3,3V, devido a este fato existe uma diferença entre a 
tensão que alimenta o modulo e a tensão da bateria, logo será 
necessário analisar esta questão utilizando um regulador. 

 
Fig. 9 – Representação de perda de Tensão no regulador 

 
Devido a existir essa queda de potencial, o regulador vai consumir 
uma energia da bateria. 
Partido que a corrente consumida pelo modulo em estado de 
recepção é 28mA e que a queda de tensão é 0,4V como representado 
na imagem abaixo, podemos calcular a potência consumida pelo 
regulador de tensão, e também a resistência equivalente do mesmo. 
Para efeitos de cálculos será utilizada a tensão 3,3V sabendo que 
existe essa perda de energia. 

 
Fig. 10 – Representação resistência equivalente 

 
𝑅𝑅 =  𝐷𝐷𝐷𝐷𝑃𝑃/𝐼𝐼 𝑅𝑅 = 0,4𝑉𝑉/28𝑇𝑇𝑚𝑚  𝑅𝑅 =  14,29 Ω 

 
𝑃𝑃𝐽𝐽𝑊𝑊𝐽𝐽𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃𝑊𝑊 𝑃𝑃𝐽𝐽𝑟𝑟𝐽𝐽𝐽𝐽𝑊𝑊𝑃𝑃𝐽𝐽𝑃𝑃 =  𝑉𝑉 ∗ 𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃 =  0,4 ∗ 28𝑇𝑇𝑚𝑚 

𝑃𝑃𝑃𝑃 =  11𝑇𝑇𝑊𝑊 
 
Também podemos calcular a potência do modulo em recepção: 
 

𝑃𝑃𝐽𝐽𝑊𝑊𝐽𝐽𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃𝑊𝑊 𝐵𝐵𝐸𝐸900 =  𝑉𝑉 ∗ 𝐼𝐼 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐽𝐽 =  3,3 ∗ 28𝑇𝑇𝑚𝑚 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =  92,4𝑇𝑇𝑊𝑊 

 
𝑃𝑃𝐽𝐽𝑊𝑊𝐽𝐽𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃𝑊𝑊 𝑇𝑇𝐽𝐽𝑊𝑊𝑊𝑊𝐽𝐽 =  𝑃𝑃𝑃𝑃𝐽𝐽 + 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑊𝑊 =  11𝑇𝑇𝑚𝑚 + 92,4𝑇𝑇𝑚𝑚 

𝑃𝑃𝑊𝑊 =  103,4𝑇𝑇𝑊𝑊 
 

A energia gasta pelo regulador em modo de recepção (11mA), 
representam 10,64% da energia total gasta. Este gasto está 
diretamente relacionado com a diferença de potencial. Se esta 
diferença diminuir, ou seja, se utilizarmos uma bateria de 3,3V, 
quase não haverá gasto, lembrando que a corrente permanecera a 
mesma.  
Em casos de Transmissão e sleep o consumo do regulador sera 
respectivamente: 
 
Transmissão  

𝑃𝑃𝐽𝐽𝑊𝑊𝐽𝐽𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃𝑊𝑊 𝑃𝑃𝐽𝐽𝑟𝑟𝐽𝐽𝐽𝐽𝑊𝑊𝑃𝑃𝐽𝐽𝑃𝑃 =  𝑉𝑉 ∗ 𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃 =  0,4 ∗ 30𝑇𝑇𝑚𝑚 
𝑃𝑃𝑃𝑃 =  12𝑇𝑇𝑊𝑊 

 
𝑃𝑃𝐽𝐽𝑊𝑊𝐽𝐽𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃𝑊𝑊 𝐵𝐵𝐸𝐸900 =  𝑉𝑉 ∗ 𝐼𝐼  𝑃𝑃𝑃𝑃𝐽𝐽 =  3,3 ∗ 30𝑇𝑇𝑚𝑚 
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𝑃𝑃𝑊𝑊𝑃𝑃 =  99𝑇𝑇𝑊𝑊 
 

𝑃𝑃𝐽𝐽𝑊𝑊𝐽𝐽𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃𝑊𝑊 𝑇𝑇𝐽𝐽𝑊𝑊𝑊𝑊𝐽𝐽 =  𝑃𝑃𝑃𝑃𝐽𝐽 + 𝑃𝑃𝑃𝑃     𝑃𝑃𝑊𝑊 =  12𝑇𝑇𝑚𝑚 + 99𝑇𝑇𝑚𝑚 
𝑃𝑃𝑊𝑊 =  111𝑇𝑇𝑊𝑊 

 
A energia gasta pelo regulador em modo de transmissão (12mA), 
representam 10,81% da energia total gasta. 
 
 
 
 
Sleep 
𝑃𝑃𝐽𝐽𝑊𝑊𝐽𝐽𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃𝑊𝑊 𝑃𝑃𝐽𝐽𝑟𝑟𝐽𝐽𝐽𝐽𝑊𝑊𝑃𝑃𝐽𝐽𝑃𝑃 =  𝑉𝑉 ∗ 𝐼𝐼     𝑃𝑃𝑃𝑃 =  0,4 ∗ 120𝐽𝐽𝑚𝑚 

𝑃𝑃𝑃𝑃 =  48𝐽𝐽𝑊𝑊 
 
𝑃𝑃𝐽𝐽𝑊𝑊𝐽𝐽𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃𝑊𝑊 𝐵𝐵𝐸𝐸900 =  𝑉𝑉 ∗ 𝐼𝐼        𝑃𝑃𝑃𝑃𝐽𝐽 =  3,3 ∗ 120𝐽𝐽𝑚𝑚  

𝑃𝑃𝑠𝑠 =  396𝐽𝐽𝑊𝑊 
 
𝑃𝑃𝐽𝐽𝑊𝑊𝐽𝐽𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃𝑊𝑊 𝑇𝑇𝐽𝐽𝑊𝑊𝑊𝑊𝐽𝐽 =  𝑃𝑃𝑃𝑃𝐽𝐽 + 𝑃𝑃𝑃𝑃     𝑃𝑃𝑊𝑊 =  396𝐽𝐽𝑚𝑚 + 48𝐽𝐽𝑚𝑚 

𝑃𝑃𝑊𝑊 =  444𝐽𝐽𝑊𝑊 
 
A energia gasta pelo regulador em modo de dormência (48uA), 
representam 10,81% da energia total gasta. 
Tempos de Operação  
Considerando que estamos utilizando a bateria citada acima de 
0,5Ah e 3,7V e o modulo BE900 que pode operar nas seguintes 
condições: 

Recebendo  Irx = 28mA 
Transmitindo  Itx = 30mA 
Sleep mode  Is = 120uA 

 
E a potência em cada estado já calculada anteriormente: 
 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =  92,4𝑇𝑇𝑊𝑊 
𝑃𝑃𝑊𝑊𝑃𝑃 =  99𝑇𝑇𝑊𝑊 
𝑃𝑃𝑠𝑠 =  396𝐽𝐽𝑊𝑊 

 
Considerando que o sistema ficou alimentado por 1 hora obtivemos: 
 

𝐸𝐸 = � 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑊𝑊
3600

0
 

𝐸𝐸 = ∫ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑊𝑊3600
0   𝐸𝐸 = 92,4𝑇𝑇𝑚𝑚 ∗ 3600  E = 332,64J 

Para uma bateria de 3,7V e 0,5Ah o tempo de operação em estado  
de Rx é: 

6,66𝑘𝑘𝐽𝐽 = � 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑊𝑊
𝑇𝑇

0
 

 
E = P*T  T = 6,66kJ/92,4mW  T = 0,072 * 10^6 s 

 
Tempo = 72000 segundos ou 20 minutos 
 
Passando agora para o ciclo completo do nó sensor. 
 

𝐸𝐸 = � 𝑃𝑃𝑊𝑊𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑊𝑊 + 
𝑇𝑇

0
� 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑊𝑊 + � 𝑃𝑃𝑠𝑠𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝑇𝑇 𝑃𝑃𝑊𝑊

𝑇𝑇

0

𝑇𝑇

0
 

𝐸𝐸 = 𝑃𝑃𝑊𝑊𝑃𝑃 ∗ 𝑊𝑊1 + 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 ∗ (𝑊𝑊2− 𝑊𝑊1) + 𝑃𝑃𝑠𝑠𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝑇𝑇 ∗ (𝑊𝑊3 − 𝑊𝑊2) 
 
Onde  T1 = tempo de Tx 
 T2 –T1 = Tempo de Rx 
 T3 – T2 = Tempo de Sleep 
 TConsumo = Trx + Ttx + Tsleep  
 

𝐸𝐸 = 𝑃𝑃𝑊𝑊𝑃𝑃 ∗ 𝑇𝑇𝑊𝑊𝑃𝑃 + 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 ∗ 𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑃𝑃𝑠𝑠 ∗ 𝑇𝑇𝑠𝑠 
Prx = VCC * Irx; Ptx = VCC * Itx; Ps = VCC * Is 

𝐸𝐸 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 (𝐼𝐼𝑊𝑊𝑃𝑃 ∗ 𝑇𝑇𝑊𝑊𝑃𝑃 + 𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃 ∗ 𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝐼𝐼𝑠𝑠 ∗ 𝑇𝑇𝑠𝑠) 
 

Na determinação do tempo de recepção Trx é necessário computar 
o tempo de espera da solicitação da base mais o tempo de um pacote.  
Trx = Tespera + Tpacote 

 
Isto porque o sistema é ponto a multi ponto não síncrono com 
polling. O tempo de pacote depende da taxa de transmissão e do 
tamanho do pacote. 
Quanto a taxa de transmissão será usada 38,4Kbps. O pacote do 
Radiuino é composto de preambulo, palavra de sincronismo e 
payload. Será considerado um pacote de 64 bytes. 
O tempo de pacote é calculado por: 
 

Tp = Numero de bytes * 8 * Tempo de bit 
E o tempo de bit e determinado por 1 sobre a taxa de transmissão 
que no caso é 38,4kbps. 

 
Tb = 1/38,4kbps  Tb = 26us 

 
Logo o tempo de pacote será: 

 
Tp = 64 * 8 * 26  Tp = 13,31ms 

 
O tempo de espera Te será uma variável aleatória e para efeito de 
cálculo vamos considerar 500ms.  
 

Trx = 13,31ms + 500ms  Trx = 531,31ms 
 
O tempo de transmissão será igual ao tempo de pacote, ou seja, 
13,31ms, e o tempo de sleep será arbitrado como 60.000ms. 
Agora pode ser calculada a energia gasta em cada estado do nó 
sensor. 
 
Erx = 92,4mW * 513ms = 47,43mJ 
Etx = 99mW * 13,31mA = 1,32mJ 
Es = 396uW * 60000ms = 23,76mJ 
 

𝐸𝐸𝐸𝐸 =  𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃 +  𝐸𝐸𝑊𝑊𝑃𝑃 +  𝐸𝐸𝑠𝑠 =  72,51𝑇𝑇𝐽𝐽 
 
Apartir da energia consumida em um ciclo podemos calcular a 
quantidade de ciclos possíveis. 
 

Número de ciclos = Energia especifica da bateria / Energia 
consumida em 1 ciclo 

 
Considerando a bateria de 0,5Ah e 3,7V temos a energia total da 
bateria de 6,66kJ. Devido a maior perda sendo de 10,81% em função 
do regulador de energia, a energia disponível será: 
 

Ed = Ebateria (1- 0,1081) 
Ed = 5,94kJ 

 
Assim o número de ciclos será: 

 
NC = 5,94kJ/72,51mJ 

NC = 81920 ciclos 
 
Como o tempo total de ciclo é a soma dos tempos dos 3 estados, ou 
seja, 60,53s, o tempo de vida do nó sensor será o número de ciclos 
vezes a duração de um ciclo. 

 
Tvida = Nc * Tc 

Tvida = 81920 * 60,53 
Tvida = 4,958 *10^6 s 

Em minutos Tv = 82644 minutos 
Em horas Tv = 1377,4 horas 

Em dias Tv = 57,4 Dias 
 

G- Dimensionamento do painel  
 
Por não possuirmos grande variedade de painéis, ao invés de calcular 
o tamanho, real dimensionamento do painel, este calculo resultara 
em quantas células padrões (55x70 0,5W) são necessárias para 
suprir o sistema. 

2017 Brazilian Technology Symposium 

ISSN 2447-8326. V.1. © 2017 BTSYM



A associação de painéis é possível pois do ponto de vista elétrico 
toda célula fotovoltaica é uma fonte de corrennte controlada por luz 
em paralelo com um diodo, onde a corrente de saída depende do 
tamanho e da eficiência da placa, e a tensão depende apenas de 
quantas células estão sendo utilizadas no painel. 
Para dimensionamento do painel consideramos uma corrente media 
de 339uA, isso porque devido a alta capacidade da bateria de suprir 
o sistema, não é necessário um sistema de colheita tao grande, 
necessitando apenas, recarregar a bateria durante as janelas de sol. 
 

𝐼𝐼𝑇𝑇(𝑚𝑚)  =  339𝐽𝐽𝑚𝑚 
Durante um período de 24hrs obtemos:  
 

339𝐽𝐽𝑚𝑚 ∗ 24 =  8,14𝑇𝑇𝑚𝑚ℎ𝐽𝐽𝑃𝑃𝑊𝑊𝑠𝑠 
 
Assumindo que a bateria utilizada é uma bateria de lítio de 3,7V, a 
energia que será consumida em 24 será: 
 

3,7V * 8,14mAhoras * 3600 = 108,42 Joules em 24 horas 
 
Dependendo da localização do dispositivo WSN, pode haver muitos 
dias consecutivos de tempo fechado onde as células fotovoltaicas 
não irão coletar muita energia útil. A bateria deve armazenar energia 
suficiente para cobrir esses dias. A chave para o sensor conseguir ser 
eficiente é saber quantos dias escuros o nó sensor deve conseguir 
sobreviver. 
Considerando uma sequência de 10 dias nublados, onde a geração 
estaria em baixa, temos: 
 

8,14mAhoras em 24 horas * 10 dias = 138,4 mA horas de 
capacidade 

ou 
 108,42J em 24 horas * 10 dias = 1084,2J em 10 dias 

 
Vale lembrar que optar por uma bateria com capacidade superior a 
138,4mAh reduz em grande quantidade os ciclos de carga e descarga 
devido a sua capacidade, prolongando assim a vida útil da WSN. 
 
Com as noções básicas abordadas, vamos agora executar um cálculo 
do nível do sistema. Isso equivale a nada mais do que uma simples 
equação de equilíbrio de energia. A energia calculada proveniente 
do ambiente deve ser maior do que a energia calculada consumida 
pelo WSN. 
 
Suponha que um dispositivo WSN consome uma corrente média de 
500 uA, requer uma corrente de pico de 200 mA, e é projetado para 
lidar com até 7 dias de tempo nublado antes de ficar sem energia. 
 
Veja como dimensionamos o sistema. A corrente descarregada da 
bateria durante um período de 7 dias é: 
 

500uA * 24hrs por dia * 7 dias = 84 mA horas 
 
Portanto, nossa bateria deve ter pelo menos 84 mA_hours de 
capacidade. Para prolongar a vida da bateria (e para fornecer 
margem suficiente para o envelhecimento, resistência interna, 
tolerância de produção, etc) vamos escolher uma bateria com maior 
capacidade. Uma bateria AA de lítio recarregável padrão, com 500 
mA * de autonomia, proporcionaria margem suficiente. A taxa de 
descarga de 84/500 (0.168 C) indica que a bateria deve durar 
milhares de ciclos. 
A pilha de tamanho AA produzirá correntes de pico de mais de um 
ampère assim nosso requisito de corrente de pico de 200 mA 
também não é um problema. Agora, dimensionar o circuito de 
geração. No pior caso, assumimos que deve a bateria deve ser 
completamente recarregada em um dia, para estar pronto para os 
próximos 7 dias de baixa luz solar. Na prática, porém, a bateria 
continuará a operar o dispositivo WSN, mesmo se não totalmente 
carregada em um dia para que o designer tem margem de manobra 
considerável ao dimensionar a colhedora. 

 
84 mA * horas de capacidade a 3,7 volts equivale a um valor de 
nergia armazenada de: 
 

3,7V * 84mAhoras * 3600 = 1118,88 Joules em 24 horas 
 
O pior caso, nossa colhedora deve fornecer pelo menos essa 
quantidade de energia em um dia para reabastecer a bateria. Usando 
a informação sobre a eficiência e o tamanho da célula fotovoltaica 
obtemos o seguinte: 

Numero de células  =  1118,88/ E elétrica, onde , E elétrica = 
Menor incidência de energia solar no local em 24hrs em 1 m² 

(10,79MJ) * 0,00385m² * 0,03 
 

NDC = 1118,88 / 1800J = 0,89 
 
 

IV- Resultados 
 
Como resultados obtivemos o nó sensor sem fio remoto e autônomo, 
capaz de medir grandezas relacionadas ao ambiente. 
 
 

 
 
 
Nos cálculos realizados neste documento consideramos a tensão 
total da bateria, em carga completa, 3,7V, mas conforme a bateria 
descarrega a tensão diminui, causando assim uma variação de 
potência caso a carga seja resistiva.  
Entretanto se a carga for um nó sensor, que exige uma potência 
constante, esperasse que o rádio drene mais corrente, ou seja, a 
corrente aumente à medida que a tensão cai, para que assim 
mantenha a potência constante possibilitando o funcionamento do 
mesmo.  
Quando se trata em descarregar a bateria com uma carga resistiva a 
bateria descarrega até certo nível de tensão depois ocorre uma queda 
brusca na tensão. 
Resta saber se o fato do rádio drenar corrente para manter sua 
potência irá prejudicar ou não a bateria. Esse teste ainda não foi 
realizado pois demanda uma análise em um longo período de tempo. 

 
Descarga 1 (V) Descarga 2 (V) 

2,39 2,40 

2,39 2,39 
2,39 2,39 
2,39 2,39 
2,38 2,39 
2,38 2,39 
0,02 0,02 
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V- Conclusão 
 
Diversas medidas podem ser tomadas para ampliar a eficiência e 
duração de um nó sensor autônomo, entretanto ainda hoje não existe 
fma forma estabelecida para monitorar esses ambientes, pois eles 
estão suscetíveis a fatores como alta umidade, poeira, sujeira, 
condensação, entre outros que podem danificar equipamentos, 
sensores, atrapalhar na transmissão ou coleta dos dados e também 
na tomada de alguma decisão[AKYILDIZ].  

O sistema de medição e as técnicas de instrumentação devem ser, 
sempre que possível, não destrutivas ao ambiente,/ dando 
preferência às medidas diretas, fazendo-se as medições não apenas 
em uma planta e, sim, de um grupo delas, obtendo-se amostragem 
representativa do processo. 
Ainda são necessários alguns ajustes na montagem para que a 
estrutura de pvc fique mais rígida. 
A conexão com o supervisório de IOT ainda não foi realizada. 
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