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Rede de Sensores Tradicionais

• Rede de Sensores é uma tecnologia que promove a 

monitoração, a instrumentaçao e controle do mundo físico

• Rede de Sensores Tradicional

• Elementos sensores ligados por fios

• Elementos sem capacidade computacional

• Número de elementos restrito 

• Instalação, operação  e manutenção supervisionada por 

técnicos

• Peso e espaço dos cabos
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Rede de Sensores Sem Fio

área remota

• Rede de Sensores Sem Fio

– Elementos podem ser 

espalhados/lançados em uma área 

remota 

– A instalação, operação  e manutenção 

supervisionada por técnicos não é 

realizável
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Rede de Sensores Sem Fio

área remota

• Rede de Sensores Sem Fio

– Elementos são dotados de capacidade de 

• SENSORIAMENTO

• PROCESSAMENTO

• COMUNICAÇÃO SEM FIO

– Número de elementos pode chegar a 

ordem de milhares

Bateria &
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Unidade de 

comunicação

Unidade de computaçãoUnidade de 

sensoriamento

Unidade de Energia
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Rede de Sensores Sem Fio

área remota

• Rede de Sensores Sem Fio

– Todo projeto de hardware e software 

deve ser ciente de energia, uma vez que 

a recarga pode ser impraticável

– Falhas não são exceções

– Redes ad hoc   x
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Rede de Sensores Sem Fio

área remota

Rede de Sensores Sem Fio

≠

Redes de Sensores Tradicionais

Redes de Computadores

Redes de Comunicação
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Nós Sensores Sem Fio

• Em geral, formada por elementos computacionais de pequenas dimensões, 

dotados de sensores, processadores e dispositivos de comunicação sem fio

UC Berkeley: COTS Dust

UC Berkeley: DOT

JPL: Sensor Webs

SUN spot
Mica2 Mote

Intel: iMote

Yale: XYZ Mote

Intel: RFIDSensorNode



9

Nós Sensores Sem Fio

• Em geral, formada por elementos computacionais de pequenas dimensões, 

dotados de sensores, processadores e dispositivos de comunicação sem fio

Mica2 Mote

Nó CPU POWER Memória I/O e Sensores Rádio Observações

Mica 2 ATMEGA128 0,036mW sleep

60mW ativo

4K RAM

128K Flash

Conector de 
expansão

76kbps TinyOS
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Nós Sensores Sem Fio

• Em geral, formada por elementos computacionais de pequenas dimensões, 

dotados de sensores, processadores e dispositivos de comunicação sem fio

Intel: iMote

Nó CPU POWER Memória I/O e Sensores Rádio SO

Imote ARM7TDMI 

12-48MHz

1mW idle

120mW ativo

64K SRAM

512KB Flash

USB, UART,

GPIO, I2C, SPI

Bluetooth TinyOS
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Nós Sensores Sem Fio

• Os nós sensores tendem a ser projetados com pequenas dimensões com expectativa 

de terem mobilidade,  escala nanométrica e com baixo custo comercial

NAMITEC
-Criar uma plataforma contendo os 

elementos básicos de sensores de 

alto desempenho;

-Prover os elementos básicos que 

permitam a inovação nas aplicações 

de rede de sensores;

-Criar novos sensores que permitam 

um diferencial ao Brasil;

-Colaborar diretamente com a 

indústria para o desenvolvimento de 

sensores;
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Nós Sensores Sem Fio

• Os nós sensores são considerados uma nova classe de computadores distintos do 

hardware do passado por sua ubiquidade e autonomicidade

UC Berkeley: Smart Dust

flying Ornithopter 

Wireless Sensor Networks 

(WSNs) security 

NAMITEC

Pesquisa de novos materiais 

nanoestruturados, na forma de 

nanopartículas, nanofios, 

nanotubos, filmes finos e 

ultrafinos (exemplo mais recente: 

camadas ultrafinas de grafite ou 

grafeno), que possuem 

propriedades diferentes do 

material bulk e permitem realizar 

sensores com características e 

desempenho superiores 
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Principais Serviços das RSSF

Serviços das RSSF

Sensoriamento Computação Comunicação



14

Principais Serviços das RSSF

Sensoriamento

Computação

Comunicação

(Perda e Atraso) -1

Tempo em Serviço

(Energia Consumida) -1

Qualidade
(Cobertura)
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Projetando Rede de Sensores Sem Fio

Reduzindo o consumo de energia

Computação

Dynamic Voltage

Scaling

Distribuir a 

computação

Algoritmos 

eficientes

Comunicação

Reduzir a 

quantidade 

Reduzir o 

alcance

Correlação

Processamento de

Sinal e Informação 

Colaborativa

Agrupamento

Multi

saltos

topologia e

conectividade

Negociação

Sensoriamento

Modos de 

sensoriamento

Sob demanda

Programado

Contínuo

Orientado a 

eventos
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Projetando Nós Sensores Sem Fio

Estado do nó MCU Sensor Radio

Transmitindo Ativo Ligado TX

Recebendo Ativo Ligado RX

Pronto Idle Ligado RX

Observando dormindo Ligado Rx

Dormindo dormindo Ligado Desligado

Desligado Desligado Desligado Desligado

Gerenciamento Dinâmico de Energia

DPM – Dynamic Power Management

Consumo 

de energia

Sensoriamento Computação Comunicação

Predição

atraso, consumo

na transição
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Aplicações para RSSF

 Substituição das aplicações existentes onde o peso e o custo de 

manutenção de cabos e fios não é interessante
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Aplicações para RSSF
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Aplicações para RSSFs

Áreas de escombros e catástrofes



20

Aplicações para RSSFs

Monitorando a Qualidade do Ar em área urbanas

Monitoração Ruído e 

Tráfego Monitorando a Qualidade da água
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Aplicações NAMITEC para RSSFs

Pesquisador apresentando o tapete 

sensor de campos elétricos de origem 

natural (peixes elétricos, 

principalmente).

Pesquisadora procurando por locais ideais para 
instalação de sensores de sinais biológicos. Local 

de acesso difícil e ideal para teste dos 
transmissores zigbee 

Reserva florestal Adolfo Ducke, próximo a Manaus. 

. 

Igarape Uberê Coordenadas

S 2 54 605   W 59 53 331
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Aplicações NAMITEC para RSSFs

Esfera Instrumentada

Agricultura de precisão
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Aplicações NAMITEC para RSSFs

Monitoração Ambiental

Monitoração de Anfíbios
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Classificação das RSSF
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Classificação das RSSF
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Classificação das RSSF
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Classificação das RSSF
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Característica 

Não se pode esperar que as RSSF tenham o mesmo 
comportamento durante todo o tempo de vida.

Sink node

Tempo

t = 0 (initial state)
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Característica 

Sink node

Não se pode esperar que as RSSF tenham o mesmo 
comportamento durante todo o tempo de vida.

Sink node

Tempo

t = 0 (initial state) t = Expected lifetime (final state)
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PROTOCOLOS PARA RSSF



31

Ambiente TinyOS
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Ambiente TinyOS

 O TOSSIM (The TinyOS simulator) [Levis and Lee, 2003] 

 É um simulador discreto de eventos para RSSFs que usam o 
TinyOS. Ao invés de compilar a aplicação do TinyOS para o mote, 
usuários podem compilar a aplicação para o ambiente do 
TOSSIM, que executa em um PC

 TinyViz

 É um programa em Java com interface gráfica que permite 
visualizar e controlar a simulação enquanto ela é executada, 
inspecionando mensagens de depuração, rádio e pacotes UART 
(Universal Asynchronous Receiver Transmitter).
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