
Abstract - The Wireless Sensor Networks (WSN) have very 
interesting tools and mechanisms to evaluate, analyze and visualize 
the behavior of different phenomena. These networks are sensitive to 
several factors such as the location of sensor nodes, the antennas 
used for data transmission/reception, the constructive typology - 
which affects the propagation of radio waves, among other factors. 
Some studies already dealt with the transmission of data in 
environments / buildings, demonstrating that the theme goes beyond 
the implementation of the nodes, also colliding with the issues related 
to Quality of Service (QoS) policies. This theme is widely discussed 
in telecommunications. Another factor can be analyzed today, cities 
are transformed by adhering to new constructive techniques for the 
construction of buildings, such as houses and offices. The adoption of 
containers in civil construction shows, among other readings, the 
changes in the behavior of contemporary society, which assumes 
sustainable development as an objective and guarantee, gathering 
other areas and segments. In order to analyze the interference of the 
constructive typology, with its respective coating techniques, in 
wireless communication, this work proposes a WSN for initial tests, 
adopting the BE900 communication module. This element operates in 
the range of 915MHz and was introduced in the network establishing 
communication between the nodes. It was implemented in the base 
station, where the packets collected by the sensor node were 
received. The sensor node was mounted on a DK104, containing a 
BE900. The distances between the nodes were varied to verify the 
reach of the BE900 module in the containers. It is concluded that the 
steel cutting of the container degraded the signal, causing loss of 
packages in some cases. 

Keywords – WSN; QoS; Network Planning; Urban 
Infrastructure Systems. 

I. INTRODUÇÃO 

O expressivo desenvolvimento tecnológico observado ao 
longo dos últimos anos transformou a forma como a 
comunicação entre os agentes é estabelecida. Com o intuito de 
elaborar discussões e padronizações sobre os tópicos referentes 
à comunicação sem fio o Insitute of Electrical and Electronics 
Engineers (IEEE) formou grupos focados em desenvolver 
soluções e técnicas que garantiam a transferência de dados 
entre os dispositivos aderidos à rede cumprindo métricas de 
Qualidade de Serviço (Quality of Service – QoS). As RSSF são 

compostas basicamente por nós base e sensores, e podem ser 
usadas como ferramentas para o monitoramento de condições 
climáticas/ambientais, na previsão de desastres, na agricultura 
de precisão, em áreas de cuidados com a saúde e medicina de 
precisão, na avaliação do desempenho térmico de edificações, e 
ainda várias outras possibilidades no meio urbano, cita-se. Elas 
são redes flexíveis e adaptáveis que conseguem retratar, em 
forma de dados, intempéries e grandezas [1] [2] [3] [4] [5] [6]. 

Os espaços urbanos se modificam continuamente. Uma 
realidade recorrente nas cidades é a adoção de novas técnicas 
construtivas para a construção de edificações, como residências 
domiciliares e escritórios em geral. Nesse aspecto, as 
conhecidas casa-contêineres impregnaram o cenário da 
construção civil. Além disso, esses novos modelos de 
habitações demonstram um novo olhar da sociedade 
contemporânea, que considera cada vez mais os aspectos da 
sustentabilidade como pilar para seus objetos de consumo. No 
caso da elaboração de projetos sobre contêineres, diversos 
fatores contribuem para a disseminação dessa tipologia 
construtiva. Enaltece-se a geração de resíduos quase que 
inexpressiva; o consumo de água muito inferior quando 
comparado com a construção de uma casa de alvenaria padrão; 
a durabilidade do material (aço cortem), entre outros [7] [8] 
[9].  

Entretanto, por se tratar de uma nova tipologia construtiva, 
ela pode gerar interferências na comunicação sem fio, se uma 
rede for imposta no local. Portanto, avaliar como se dá um 
enlace rádio corrobora para o desenho/elaboração de topologias 
de RSSF, que podem cumprir diferentes funções em trabalhos 
futuros. O entorno, ou ambiente, onde os módulos são 
colocados exerce influência direta na propagação das ondas de 
rádio operantes na faixa de frequência adequada [34]. 

O link de comunicação estabelecido entre os módulos 
BE900 pode ser analisado com o emprego da RSSI - Received 
Signal Strength Indication, Indicador da Força do Sinal 
Recebido. Com ela é possível analisar a transmissão do pacote 
nos dois sentidos do tráfego, downlink (até o sensor) e uplink, 
(de volta para a base station). A composição da topologia da 
RSSF, com o link explicitado, está na Figura (1). A RSSI 
expõe o comportamento da rede, através da intensidade do 
sinal em dBm, nos dois sentidos. Ela ainda é sensível às perdas 
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de pacotes eventuais, que podem ocorrer na rede. Todas essas 
análises são programadas utilizando a linguagem Python, já os 
módulos são programados através do firmware Radiuino [24] 
[25], que tem como modelo conceitual as camadas do TCP/IP 
(Aplicação, Transporte, Rede, Enlace e Física). Portanto, em 
cada coleta feita um arquivo em formato de texte é gerado 
atráves Python, com as informações do link, RSSI downlink e 
uplink em dBm, e se algum dos pacotes foi perdido durante o 
percurso. 

[10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] As 
RSSF devem aderir e cumprir níveis e/ou padrões de QoS. Tal 
qualidade é expressa em parâmetros específicos, sendo eles 
vazão (banda), atraso (latência), taxa de perda de pacotes 
(packet loss). Esses termos são discutidos em áreas relativas às 
telecomunicações, inclusive no âmbito das redes de menor 
porte, como é o caso das RSSF em geral. É possível obter 
valores relativos aos parâmetros citados com a adoção de um 
firmware capaz de realizar interpretações oriundas do link 
(downlink-uplink) estabelecido entre os módulos de 
comunicação. Qualquer tipo ou modelo de 
arquitetura/topologia de rede deve ser planejada a fim de 
distribuir seus nós de forma que a coleta dos dados seja 
satisfatória, não havendo fortes interferências que acarretem na 
degradação do sinal. As métricas de QoS garantem que as 
aplicações/usuários finais não sejam lesados pelas oscilações 
da rede. As limitações dos nós, devido a utilização de rádios 
com alcance de pequeno/médio porte, também é fator que 
contribui para que as redes sejam discretas em sua dispersão. 
Entretanto, as RSSF conseguem se disseminar como tecnologia 
adaptativa a diferentes projetos, como o caso da rede prevista 
para este trabalho, que se objetiva a analisar o link entre a base 
station e o nó sensor dentro de contêineres utilizados na 
construção civil. 

Uma RSSF deve ser robusta, agregando dispositivos 
eficientes, ao passo que a comunicação sem fio seja efetiva, 
não rompendo com nenhum parâmetro de QoS. Salienta-se que 
o real funcionamento da RSSF é muito importante, visto que
em algumas aplicações são necessárias decisões rápidas e 
autônomas, onde a qualidade da rede é elemento fundamental 
para que o sistema funcione como o desejado. Portanto, neste 
trabalho serão adotados módulos de comunicação, dispostos 
em diferentes topologias, com diferentes obstruções entre si.  

II. MATERIAIS E MÉTODOS

Para a elaboração da rede, o elemento essencial é o módulo 
de comunicação. Foi utilizado o módulo de comunicação 
BE900, transceptor (faixa de frequência 915MHz1), para a base 
station e para o nó sensor. Em sua constituição encontra-se o 
controlador ATmega368 e o elemento transceptor (CC1101), 
possuindo comunicação serial TX/RX, modulação 2FSK 
(configurável), potência TX +10dBm, alcance indoor 100m, 
entre outras características [27]. Esse módulo possibilita a 

1 Agência Nacional de Telecomunicações. Resolução 506, 1º de julho 
de 2008. Republica o Regulamento sobre Equipamentos de 
Radiocomunicação de Radiação Restrita [29]. 

adesão de firmwares específicos, voltados a aplicações como a 
trazida neste trabalho. Cita-se a junção satisfatória das 
bibliotecas do Radiuino2 nos trabalhos contendo o BE900 [27] 
[28]. A antena adotada foi uma omnidirecional cujo 
comportamento está descrito em [31], com outras percepções 
em [32]. O kit DK104, onde é introduzido o BE900, e a antena 
também é adotado por [24], e traz como principal vantagem 
seu tamanho reduzido, possibilitando a inserção desse 
dispositivo facilmente no meio urbano, entre outros. Esses são 
os elementos do nó sensor que se comunicará através de 
pacotes de 52B com a base, que é composta por uma antena 
omnidirecional, um módulo transceptor BE900, e ainda um 
módulo de comunicação serial UART [24]. 

Para a programação dos módulos de comunicação foram 
desenvolvidos firmwares junto à plataforma Arduino, através 
das bibliotecas do Radiuino. Ainda, foi elaborado um software 
em linguagem Python que possibilitou identificar os 
parâmetros inerentes à rede, como a RSSI e eventuais perdas 
de pacote. Exemplos contendo firmware em linguagem Python 
associado ao Radiuino são ilustrados em [24] [28] [33]. 

A topologia da RSSF proposta neste trabalho foi alternada 
em cada experimento, modificando a posição dos nós. Todavia, 
pela Figura (1) tem-se uma percepção acerca da RSSF inicial. 
A composição da RSSF se dá pela alocação da base station, 
Figura (2), no interior do contêiner, ao passo que o nó sensor, 
Figura (3), será disposto em diferentes posições fora dos 
contêineres. A base station permanece conectada a um 
notebook Acer modelo Aspire E, processador Intel® CoreTM 
i5-4210U.  No notebook os comandos eram dados no firmware 
elaborado em linguagem Python. 

A alimentação do nó sensor foi feita com uma bateria 
Grapex YTX5L-BS [35]. A distância entre os módulos BE900 
foi alterada de forma empírico em cada caso. Essa atitude 
excita a RSSF e colabora para a degradação da intensidade do 
sinal (dBm) do link estabelecido entre base station e nó sensor. 
Os parâmetros de QoS são extraídos desse link, levando em 
conta a RSSI. A iniciativa é obter valores preliminares acerca 
da RSSI entre os módulos BE900 (downlink e uplink), para que 
futuras redes sejam elaboradas de forma satisfatória. Espera-se 
que as técnicas construtivas influenciem na RSSI da RSSF.  

Figura 1 – Topologia da RSSF demonstrando o link a ser estabelecido pela 
rede. 

2 Plataforma Radiuino, Omar Branquinho, 2015 [30]. 
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Os testes foram realizados nos escritórios da Bella 
Paisagem [23] e da Econtainer Jequitibá [22] na cidade de 
Campinas, São Paulo. As Figuras (4) e (5) apresentam as 
construções que caracterizam o escritório de paisagismo e a 
casa-contêiner, showroom da Bella Paisagem e da Econtainer 
Jequitibá, respectivamente. 

Figura 2 - Composição da base station. 
Figura 3 - Constituição do nó sensor. 

As construções apresentam algumas características quanto 
a suas paredes externas e internas.  A Econtainer Jequitibá é 
um modelo de casa contêiner que aderiu ao drywall e a lã de 
vidro como revestimentos, interno e externo, na construção; 
possui 70m2; clara boia no teto. A Bella Paisagem possui área 
de 30m2; teto verde com capim texano; drywall (gesso) e lã de 
vidro para revestimento interno; jardim vertical e paredes de 
aço cortem puro. As Figura (8) e (10) trazem as plantas de cada 
contêiner.  

Figura 4 - Casa-Contêiner Econtainer Jequitibá. 
Figura 5 - Escritório Bella Paisagem. 

A proposta deste trabalho é avaliar a interferência das 
técnicas construtivas adotadas nos contêineres através da RSSI 
do link estabelecido entre base station e nó sensor. Em 
contrapartida, algumas métricas de QoS foram extraídas da 
RSSF, com o auxílio do firmware desenvolvido (Python), 
possibilitando assim observar o comportamento da rede diante 
dos obstáculos naturais da construção.  

O processo foi dividido em 3 experimentos, com 7 coletas 
de dados no total. Cada coleta foi efetuada com a troca de 1000 
pacotes de 52B entre os módulos. As obstruções entre os 
módulos de comunicação BE900 foram variando de acordo 
com as próprias construções, com suas diferenças e 
semelhanças quanto aos revestimentos utilizados. Os dados 
referentes à RSSI eram salvos no notebook. Esses dados eram 
adquiridos a partir do Python. 

• Experimento 1 - “contêiner puro”: 2000 pacotes
de 52B; duas coletas (I e II);

• Experimento 2 – casa-contêiner: 3000 pacotes de
52B; três coletas (III, IV e V);

• Experimento 3 – escritório com jardim vertical:
3000 pacotes de 52B; três coletas (VI, VII e VIII).

A Tabela (1) apresenta uma síntese dos cenários 
orquestrados para realização das coletas de dados. A distância 
está em metros. A condição apontada na Tabela (1) leva em 
consideração se os dois módulos (base station e sensor) estão 
colocados sem interferência de objetos/materiais, obstruindo o 
link. Os obstáculos contidos na coluna “Material” são: AC, aço 
cortem; DW, drywall (gesso); LV, lã de vidro; JV, jardim 
vertical. Essa iniciativa tem como objetivo averiguar a 
interferência dos materiais no link da RSSF colaborando assim 
para a degradação da QoS. 

O primeiro experimento foi proposto conforme a Figura 
(6). Trata-se de um teste inicial para averiguar o 
comportamento do módulo BE900 no contêiner puro, 
constituído apenas de aço cortem. A distância entre a base 
station e nó sensor foi de 2 metros. A Figura (7) traz a 
dispersão dos nós da RSSF na planta do contêiner “puro”. Nos 
dois casos a obstrução era apenas o aço cortem. Aqui foram 
realizadas duas coletas iniciais, com a obstrução entre os nós 
(I), e com eles em visada direta, dentro do contêiner (II). 

Tabela 1- Resumo das características nos cenários onde foram realizadas as 
coletas de dados. 

COLETA DISTÂNCIA MATERIAL 
I 2 AC 
II 9,5 - 
III 4 AC+DW+LV 
IV 6,6 AC+DW+LV 
V 12 AC+DW+LV+outros 
VI 4 AC 
VII 6 JV 
VIII 6 JV irrigado 

Os próximos experimentos surgiram a partir da variação 
das técnicas construtivas inseridas dos próprios contêineres 
como alternativa para favorecer o conforto térmico e acústico 
das construções. Entretanto, não foram encontrados na 
literatura trabalhos que relacionem os materiais analisados (lã 
de vidro, drywall, jardim vertical) como elementos 
degradadores do sinal estabelecido por uma rede que adote a 
comunicação sem fio. As contribuições deste trabalho se 
baseiam nos dados da RSSI da rede, provindos do link de 
dados entre base station e nó sensor. Esses dados serão 
apresentados e discutidos em suas respectivas Sessões. 

Figura 6 - Primeiro experimento em contêiner sem revestimento. 
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A RSSF foi alocada na casa-contêiner da Econtainer 
Jequitibá, Figura (8). A Figura (9) esboça a planta e a 
disposição dos módulos da rede em cada coleta. A partir das 
técnicas de revestimento da própria construção, a RSSI do link 
entre os módulos de comunicação BE900 foi analisada e os 
respectivos dados estão na Sessão “Resultados”. Aponta-se o 
uso dos materiais lã de vidro e drywall nas paredes externas e 
internas da construção. 

Figura 7 - Topologia da RSSF elaborada no primeiro experimento. Na figura 
as duas coletas (I e II). 

Figura 8 - Segundo experimento na Econtainer Jequitibá. Posição do sensor 
nas coletas II, IV e V. 

Figura 9 - Topologia da RSSF utilizadas nos experimentos dividos nos casos 
III, IV, e V.  

O terceiro e último experimento foi realizado no escritório 
da Bella Paisagem, cuja base station foi posta dentro da 
construção, como pode ser observado pela Figura (10). A 
construção contém teto verde e jardim vertical como técnicas 
para assegurar o conforto térmico. Ambos cultivos são 
irrigados, periodicamente, através de um sistema automatizado. 
Portanto, existe outro fator que pode contribuir para a 
atenuação do sinal: a umidade no local. A Figura (11) ilustra a 

planta da Bella Paisagem e a alocação dos nós na construção. 
No mesmo cômodo onde está o jardim vertical existe outra 
parede apenas de aço cortem. Assim, os módulos foram 
variados de posição, para verificar a interferência das duas 
paredes. 

Figura 10 -  Alocação dos módulos, segudo experimento. Parede contendo o 
jardim vertical como obstáculo. 

Figura 11 - Topologia da RSSF utilizadas nos experimentos dividos nos casos 
VI, VII e VIII. 

Ao final dos experimentos foram trocados 8000 pacotes 
entre os módulos BE900, com seus respectivos valores de 
RSSI (dBm) e taxa de perda de pacotes (packet loss) coletados 
pelo Python. Houve uma expressiva interferência do aço 
cortem na comunicação entre os módulos. As devidas análises 
são colocadas na Seção “Resultados” abaixo. 

III. RESULTADOS

A Tabela (2) apresenta as médias dos valores abstraídos de 
cada coleta. No primeiro experimento a primeira coleta (I) 
demonstra o efeito bloqueador do aço cortem, fazendo com que 
o link sofresse 100% de perda de pacotes. Ao realizar a
segunda coleta, indoor, com linha de visada direta, a RSSI 
obteve valores satisfatórios, com média de -48,06 dBm 
downlink e -45,54 dBm uplink. 

Quando a RSSF foi inserida na casa-contêiner a rede não 
sofreu perda de pacotes. Entretanto, as médias das RSSIs 
apontam que o aço cortem permaneceu afetando a 
comunicação sem fio. Entretanto, com a abertura de portas e 
janelas, e mais a clara boia, facilitaram na cobertura do sinal 
promovido pelos módulos de comunicação BE900. O alcance 
do enlace do link chegou a 12 metros sem perda de pacotes. 

O terceiro experimento foi elaborado no contêiner contendo 
teto verde e jardim vertical, ambos irrigados por um sistema 
autônomo periodicamente. Sendo assim, a primeira análise foi 
na parte onde havia uma parede com aço cortem apenas, e na 
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outra o jardim vertical. Quando o obstáculo entre os módulos 
era apenas o aço cortem, Figura (11), numa distância de 4 
metros, a RSSI obteve valores entre -81,5 dBm e -82,5 dBm, 
mais uma vez ilustrando a ação do aço cortem obstruindo o 
sinal dos BE900. Nessa coleta houve perda de 3,2% dos 
pacotes transmitidos na RSSF. 

Ao analisar o link entre os módulos com o jardim vertical 
como obstrução, nota-se que a RSSI passou para valores entre -
70 dBm e -72,5 dBm. Quando houve a irrigação das 
vegetações (jardim vertical), o sinal sofreu atenuação, e a RSSI 
passou a valores entre -81 dBm e -82 dBm. A água então se 
mostrou como elemento bloqueador do sinal.  
Tabela 2 - Resumo das características nos cenários onde foram realizadas as 

coletas de dados. 

COLETA RSSI (dw) RSSI (up) Packet Loss 

I 0 0 100% 

II -48,0601 -45,5438 0% 

III -70,5 -68,5 0% 

IV -56 -54% 0% 

V -69,5 -67 0% 

VI -82,5 -81,5 3,20% 

VII -72,5 -70 0% 

VIII -82 -81 0% 

As Figuras 12 e 13 ilustram os gráficos obtidos da RSSI 
downlink e uplink na coleta V, a título de exemplo. 

Figura 12 - RSSI uplink; casa-contêiner; 12 metros entre os módulos BE900. 

Figura 13 – RSSI downlink; casa-contêiner; 12 metros entre os módulos 
BE900. 

IV. CONCLUSÕES

O comportamento da RSSF, como era previsto, pôde ser 
analisado através do link estabelecido entre os módulos de 
comunicação BE900. O aço cortem agiu de forma obstrutora, 
degradando o sinal, e em alguns casos ocasionando na perda de 
pacotes no link. Em duas das coletas ocorreram perda de 
pacotes, nos dois casos o elemento principal entre os módulos 
era o aço cortem. Portanto, com este trabalho foi possível 
comprovar a interferência das construções no link estabelecido. 
Com esses resultados, futuras RSSF poderão ser desenvolvidas 
com a adoção de repetidores para aumentar a cobertura, ou 
mesmo com o emprego de um Proxy Manager responsável por 
administrar a rede, introduzindo a melhor rota para os nós 
sensores, por exemplo. 

Já se encontra em desenvolvimento na Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas RSSF que serão 
implementadas em diferentes construções para aferir o conforto 
térmico do local. Ainda, outras redes, adotando o mesmo 
módulo de comunicação BE900 serão desenvolvidas para 
aplicação no meio urbano. Muitas aplicações podem usufruir 
dos mecanismos e soluções das RSSF, que em sua maioria são 
compostas por elementos de baixo custo. Esse fator faz com 
que essas redes sejam exploradas em contextos amplos como 
as tecnologias de Internet das Coisas (IoT) e as Cidades 
Inteligentes (Smart Cities).  
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