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O Passado O Passado 

As primeiras redes de sensores basearam-se em 

arquiteturas remontam à década de 1950 onde foram 

utilizados vários arrays de hidrófonos subaquáticos 

para detetar a presença de submarinos Russos. 

Esta rede denominada de Sound Surveillance System 

(SOSUS), continua a estar  

ativa hoje em dia, mas é  

utilizada para fins não  

militares. 
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O Passado O Passado 

A partir de 1980 verifica-se um crescimento das redes 

de sensores sem fios (Wireless Sensor Networks) 

passando o seu desenvolvimento para as 

Universidades dos Estados Unidos, em particular na 

Carnegie Mellon University (CMU) e Massachusetts 

Institute of Technology (MIT). 

No entanto estas primeiras soluções eram baseadas 

em protocolos proprietários e os nós tinham custos 

muito elevados. 
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O Passado O Passado 

Os seus desenvolvimentos passaram depois por: 

• 1993 - UCLA Wireless Integrated Network Sensors 

• 1999 - Berkeley PicoRadio program, da University of 

California 

• 2000 - μ Adaptive Multi-domain Power Aware 

Sensors program, MIT 

• 2000 - NASA Sensor Webs  

• 2002 - ZigBee Alliance  

• 2002 - Center for Embedded Network Sensing  
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A Evolução A Evolução 
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Militares Académicas Industriais Consumidores 

Passado Presente 

Custo e Energia 

requeridos por Sensor 

Número de Sensores 
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A Evolução A Evolução 

A redução dos custos das redes de sensores passa por 

atuar em quatro áreas: 

1. Sensores  

2. Mecanismos de Armazenamento ou Geração de 

Energia 

3. Normalização de Protocolos de Rede  

4. Integração entre MCUs e RF transceivers 
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Sensores Sensores 

O coração destas redes baseia-se nos sensores, que 

podem ser classificados em: 

• Sistemas MicroEletroMecanicos (MEMS) – 

giroscópios, acelerómetros, magnetómetros, 

pressão, piroelétricos, acústicos. 

• Sensores baseados em CMOS – temperatura, 

humidade, capacitivos, composição química 

• Sensores LED – medição de luz ambiente, sensores 

de proximidade, sensores de composição química 
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Sensores Sensores 
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Mecanismos de 

Armazenamento de Energia 

 

Mecanismos de 

Armazenamento de Energia 

 
Atualmente existe uma grande variedade de baterias 

que podem ser utilizadas em redes de sensores sem 

fios. 

As tecnologias baseadas em baterias de lithium 

podem ser otimizadas em função do tempo de vida ou 

ambiente em que serão utilizados. Assim, há soluções 

a preços reduzidos que suportam pequenas variações 

de temperatura e tempos de vida curtos (por exemplo 

as lithium manganese dioxide (LiMnO2)) e outras com a 

preços mais elevados que suportam grandes variações 

de temperatura e tempos de vida de vários décadas 

(por exemplo as lithium thionyl choride (LiSOCL2)) 
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Mecanismos de Geração de 

Energia 

 

Mecanismos de Geração de 

Energia 

 
Neste domínio podemos hoje em dia recorrer a várias 

fontes, incluindo luz utilizando células fotovoltaicas, 

variações de temperatura através de efeitos 

piezoelétricos e termoelétricos, movimento de materiais 

piezoeletricos, ou conversão de energia RF através de 

antenas especializadas e subsequente retificação.   

 

Este é um domínio de  

investigação muito ativo. 
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Normalização de Protocolos 

de Rede  

Normalização de Protocolos 

de Rede  
Para ir ao encontro dos requisitos de baixo consumo 

destes dispositivos foram especificadas um conjunto de 

protocolos que permitem a comunicação IPv6 sobre 

Low Power Wireless Personal Area Networks, 

constituindo o 6LoWPAN.  
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Normalização de Protocolos de Rede  Normalização de Protocolos de Rede  
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Arquitetura 6LoWPAN / IP Arquitetura 6LoWPAN / IP 
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Border Router 

Router 
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Vantagens/Desvantagens do 

6LoWPAN 

Vantagens/Desvantagens do 

6LoWPAN 
• Vantagens: 

– possibilitam a implementação de redes de sensores 

alimentadas a baterias 

– possibilitam a comunicação IPv6 entre qualquer terminal e o 

sensor 

• Desvantagens 

– requer a conversão entre IPv6 e 6LoWPAN 

– os pacotes IEEE802.15.4 têm um comprimento máximo de 

127 bytes, o que obriga a comprimir os cabeçalhos IPv6 e a 

fragmentar os dados de acordo com o mesmo.  

• Vantagens: 

– possibilitam a implementação de redes de sensores 

alimentadas a baterias 

– possibilitam a comunicação IPv6 entre qualquer terminal e o 

sensor 

• Desvantagens 

– requer a conversão entre IPv6 e 6LoWPAN 

– os pacotes IEEE802.15.4 têm um comprimento máximo de 

127 bytes, o que obriga a comprimir os cabeçalhos IPv6 e a 

fragmentar os dados de acordo com o mesmo.  

14 Jânio Monteiro 

Integração entre MCUs e RF 

transceivers 

Integração entre MCUs e RF 

transceivers 
Neste âmbito, o mercado tem vindo a apresentar novos 

integrados que simplificam o hardware dos terminais, 

porque integram, num único chip, MCUs sem fios 

capazes de correr sistemas operativos (denominados 

system-on-chip ou SoC).  

Esses dispositivos SoCs incluem vários periféricos 

(ADCs/DACs, Interfaces SPI, I2C, UART) e memória 

não volátil que permite lidar não só com as aplicações 

mas também com as camadas protocolares da rede. 
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Wireless Sensor Networks – 

Exemplos 6LoWPAN 

Wireless Sensor Networks – 

Exemplos 6LoWPAN 
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Mica2 (AVR) 

Tmote Sky/TelosB (MSP430) 

BTnode (AVR + Bluetooth) 

Zolertia Z1 (MSP430) 
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Exemplos Exemplos 

O OpenMote utiliza um SoC CC2538 da Texas 

Instruments com um microcontrolador Cortex-M3 de 32-

bit a uma frequência de 32 MHz e um transceiver tipo 

CC2520. Inclui 32 kbytes de RAM e 512 kbytes de Flash, 

contém as interfaces habituais (GPIO, ADC, Timers, 

etc.). A componente rádio opera na banda dos 2.4 GHz 

sendo completamente compatível com a norma IEEE 

802.15.4-2006. 
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Como programá-los Como programá-los 

Normalmente em código C a correr sobre um Sistema 

Operativo para Internet of Things que contenha a stack 

de protocolos 6LoWPAN. Por exemplo:  

• FreeRTOS  

• Contiki  

• TinyOS 
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Há outras soluções? Há outras soluções? 

Sim. Requerem no entanto maiores consumos.  
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Baixo Consumo Consumo mais elevado 

 

  

IEEE 802.15.4 

 

Wi-Fi 

Rede Móvel (GPRS, outra) 

Ethernet 

Power Line 

Communications 
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Como programá-las Como programá-las 

• Só código (+bibliotecas) sobre SOs 

especialmente desenvolvidos para 

estes dispositivos. 

• Código sobre um Sistema Operativo 

comum (Linux)  

• Só código (+bibliotecas) sobre SOs 

especialmente desenvolvidos para 

estes dispositivos. 

• Código sobre um Sistema Operativo 

comum (Linux)  
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Algumas soluções alternativas Algumas soluções alternativas 
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Description:  

"A tiny Wi-Fi development board. Arduino + Wi-Fi + ARM 

Cortex M3 + wireless programming + REST API." 

 

Description: 

"A wireless, web-ready microcontroller with WiFi, LiPo 

battery, & built-in radio. An API to get your board talking 

to the Web right out of the box." 

Description:  

A Linux router which works as the Gateway of the 

Waspmote Sensor Networks. It can contain 5 different 

radio interfaces: Wifi 2.4GHz, Wifi 5GHz, 3G/GPRS, 

Bluetooth and ZigBee. Meshlium can also integrate a 

GPS module and be solar and battery powered. 
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Que aplicações? Que aplicações? 

Energia 

• Monitorização de Diversos Pontos da Rede Elétrica 

• Ajuste do funcionamento dos equipamentos em 

função: 

– da produção a partir de energias renováveis  

– dos tarifários 

– de inteligência ambiente 

– das preferências dos utilizadores 
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Que aplicações? Que aplicações? 

Ambiente – monitorização de dados ambientais, tais 

como: 

• poluição de ar, água, ruído 

• deteção de incêndios 

• Prevenção e deteção de desastres ambientais  

 

Veículos e Frotas – Monitorização Remota de dados 

de Centralina, Localização de Viaturas. 
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Que aplicações? Que aplicações? 

Na Saúde: 

• Com sensores exteriores 

• Com sensores implantados 

 

Industriais: 

• Monitorização de diversos pontos de linhas de 

montagem 

• Deteção de padrões – Big Data 
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