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INTRODUÇÃO  
 

 

A aplicação de redes de sensores sem fio (RSSF) se tornou comum em 

diversas áreas, tais como saúde, meio ambiente e militar, onde é utilizada para 

monitoramento e controle (GONDA et. al., 2006). Diversos processos agrícolas 

necessitam da mobilidade das RSSF, para superar as limitações inerentes de 

soluções cabeadas, como por exemplo, monitorar regiões extensas e afastadas. No 

caso de estufas agrícolas, as RSSF são importantes para gerar informações que 

auxiliem no controle e monitoramento em tempo real de um sistema, garantindo um 

ambiente ideal para a cultura da vegetação (TERUEL et al., 2012). 

JACKSON et al. (2007) demonstrou o uso de RSSF para o monitoramento 

da umidade do solo. Já WANG et al. (2006) utiliza redes de sensores sem fio para 

monitorar e controlar estufas agrícolas. 

Ainda assim, o uso de RSSF não oferece só vantagens. Obstáculos entre 

os sensores podem levar a perda de pacotes e consequente imprecisão da 

informação coletada. Outro ponto a ser considerado no projeto é a duração da 

bateria dos sensores. A necessidade de trocar frequentemente as baterias dos 

sensores pode inviabilizar a solução. 

Sendo assim, este trabalho tem como proposta desenvolver módulos 

sensores sem fio, para enviar dados medidos por sensores (por exemplo: umidade e 

temperatura) a um servidor. Este último concentrará as informações, podendo utilizá-

las para monitorar e controlar os parâmetros ambientais em uma estufa agrícola. 



 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Uma RSSF é uma coleção de dispositivos eletrônicos sem fio (conhecidos 

como nós sensores), com recursos energéticos limitados e capacidade de 

sensoriamento. Os dispositivos são distribuídos em uma área com o objetivo de 

monitorar e possivelmente controlar as variáveis do ambiente (SHELKE et al., 2013). 

Este projeto propõe o desenvolvimento de módulos sensores sem fio, a 

fim de estabelecer uma RSSF em uma estufa agrícola. Cada módulo deverá ser 

capaz de enviar a um nó central as informações que caracterizam um determinado 

ambiente. Essas informações serão medidas através de sensores, capazes de 

informar dados sobre a umidade, temperatura ou outro parâmetro relevante sobre o 

sistema monitorado. Dentro desse escopo, foram estabelecidos os seguintes 

requisitos de projeto: baixo custo, arquitetura modular e baixo consumo de bateria. 

O sistema deve ser de baixo custo, de forma que a solução se torne 

economicamente viável. Já a arquitetura deve ser modular, permitindo a integração 

com diferentes tipos de servidores. A modularidade também é desejada do ponto de 

vista dos sensores. Ou seja, deve ser capaz de atuar utilizando mais de um tipo de 

sensor e, ou fabricante.  

Como os nós sensores são energizados por baterias, é desejável que a 

autonomia seja a maior possível. Módulos com alto consumo de corrente podem 

tornar o sistema inviável, em face da necessidade de troca constante das baterias. 

Definidos os requisitos de projeto, a pesquisa foi estruturada da seguinte 

forma: 

a) Escolha da tecnologia utilizada nos módulos sensores sem fio 

b) Projeto e desenvolvimento da placa de circuito impresso 

c) Validação da solução 

 

a) Escolha da tecnologia utilizada nos módulos sensores sem fio 

 

O módulo sensor sem fio deve ser capaz de realizar tarefas programáveis, 

tais como: a leitura e envio dos dados, ativar e desativar sensores. A fim de 

determinar qual seria a tecnologia mais indicada para uso, estabeleceram-se três 



 

critérios: a facilidade de implementação, a qualidade da literatura existente e o custo. 

Portanto, definiu-se por utilizar a plataforma de prototipagem Arduino. 

Arduino é uma plataforma de código aberto baseada em um 

microcontrolador, utilizada para elaboração de projetos eletrônicos (ARDUINO.CC, 

2018). Possui a capacidade de receber e enviar informações para uma ampla gama 

de dispositivos eletrônicos e é facilmente programável. A plataforma Arduino possui 

diferentes tipos de placas para prototipagem, diferindo-se principalmente pelo tipo de 

microcontrolador, velocidade de clock e periféricos.  

Neste projeto, escolheu-se utilizar a versão Arduino Pro Mini 3.3V/8MHz 

(ARDUINO.CC, 2018). Essa versão possui dimensões e número de periféricos 

reduzidos, ou seja, tende a consumir menos corrente. Utiliza alimentação de 3.3V e 

o microcontrolador ATmega328p opera com frequência de 8MHz. Outras versões do 

Arduino operam com tensões e frequências superiores, o que poderia reduzir 

autonomia do módulo desenvolvido. 

 

b) Projeto e desenvolvimento da placa de circuito impresso 

 

Com o objetivo de ampliar a autonomia do módulo, foram removidos: um 

diodo emissor de luz – conhecidos pela abreviatura em língua inglesa LED (Light 

Emitting Diode) – e o regulador de tensão do Arduino Pro Mini. A Figura 1 apresenta 

o LED e o regulador de tensão antes da remoção, identificados pelos 2 círculos. 

 

Figura 1- Arduino Pro Mini – Regulador e LED antes da remoção 

 
Fonte: Próprio Autor 

 



 

O LED é utilizado para identificar visualmente se a placa está energizada. 

Como essa funcionalidade não é essencial para essa solução, decidiu-se pela 

remoção do mesmo. Já o regulador de tensão (MIC5205) é utilizado para estabilizar 

a tensão de alimentação em 3.3V (ARDUINO.CC, 2018). No entanto, verificou-se 

que: apesar da eficiência do MIC5205 ser de 99,3% para cargas que consumem 

50mA, ela cai para 20% se a carga consumir 0,1mA (MICROCHIP, 2018). Tendo em 

vista que esse projeto prevê que os módulos operem com valores reduzidos de 

corrente, decidiu-se pela remoção do regulador.  

O microcontrolador ATmega318p é capaz de operar normalmente com 

tensões de 2.7 até 3.3V, desde que a frequência de operação seja inferior a 10MHz 

(MICROCHIP, 2018). Ou seja, duas pilhas AA (utilizadas neste projeto) são 

suficientes para alimentar o microcontrolador. Porém, como diversos sensores são 

energizados com 3.3V e, com o objetivo ampliar ainda mais a autonomia do módulo, 

decidiu-se pela inclusão de um conversor CC-CC tipo Booster. O conversor Booster 

escolhido é capaz de elevar qualquer tensão desde 0.8V para 3.3V (EBAY, 2018). 

Sendo assim, o conversor será capaz de manter o módulo e sensores operando com 

3.3V, mesmo quando a tensões das pilhas reduzirem até 0.8V.  

O módulo desenvolvido permite o uso simultâneo de 5 sensores, sendo 3 

digitais e 2 analógicos. Para monitorar o consumo da bateria, o módulo é capaz de 

enviar o valor de tensão das pilhas para central. Por fim, com objetivo de estender a 

vida útil do nó sensor, o circuito permite que seja possível energizar e desenergizar 

os sensores via software.  A Figura 2 apresenta o módulo desenvolvido. 

 

Figura 2 - Módulo sensor sem fio desenvolvido 

 
Fonte: Próprio Autor 

 



 

c) Validação da solução 

 

Foram realizados testes de alcance com dois tipos de transceptores a fim 

de verificar a viabilidade de uso em estufas agrícolas. Na sequência foram 

realizados testes de consumo da bateria com o mesmo objetivo. O item a seguir 

apresenta os resultados obtidos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Inicialmente foram realizados testes de alcance. Para tal, foram utilizados 

2 modelos de rádio transceptores: NRF24L01+ e NRF24L01+ PA/LNA (NORDIC, 

2018). Essa série de transceptores de rádio é capaz de transmitir pacotes de 1 à 32 

bytes, utilizando 3 taxas de transmissão: 250kbps, 1Mbps e 2Mbps.  

 

a) Alcance de transmissão dos nós sensores 

 

 A Figura 3 apresenta os resultados obtidos com o transceptor 

NRF24L01+ para as 3 taxas de transmissão.  

 

Figura 3 - Máximas distâncias de transmissão por taxa de envio 

 
Fonte: Próprio Autor 

 

Como pode ser observado na Figura 3, a taxa de 250kbps permitiu atingir 

as maiores distâncias (50 e 27 metros, respectivamente) quando comparada com as 



 

outras taxas de transmissão. Esses valores são aproximadamente 50% e 37% 

superiores (respectivamente), quando comparados com os resultados obtidos pela 

taxa de 1Mbps, nas mesmas condições. Já comparando com a taxa de 2Mbps, as 

distâncias atingidas foram cerca de 68% superiores para ambos tamanhos de 

pacote (1 e 32 bytes). Somente para pacotes de 16 bytes que a taxa de 250kbps 

apresentou alcance inferior às outras taxas de transmissão (aproximadamente 22% 

menor). É também importante notar que as distâncias atingidas foram bem menores 

que os 100 metros definidos na especificação do módulo sensor sem fio. 

Tendo em vista que a estufa não exige que um alto volume de dados seja 

trocado entre os sensores, o alcance se torna uma variável mais importante na 

escolha das configurações de transmissão. Portanto, escolheu-se manter os 

módulos transmitindo com taxa fixa de 250kbps. 

Com o objetivo de ampliar o alcance de transmissão dos nós sensores, foi 

adquirido o rádio transceptor NRF24L01+ PA/LNA. Segundo a especificação técnica, 

o alcance teórico de transmissão desse transmissor é de 1Km. Entretanto, a 

distancia máxima atingida com esse transmissor foi bem menor que o esperado: 95 

metros com visada direta, taxa de 250kbps e pacotes de 1 byte. 

 Esses resultados direcionaram a pesquisa na busca de uma justificativa 

para tal comportamento. Um fato que chamou atenção nos modelos de 

transceptores de rádio foi a exposição do circuito à radiação eletromagnética. 

Portanto, isolou-se o circuito com papel alumínio e fita termo-retrátil. A Figura 4 

apresenta os transceptores antes e após terem seus circuitos isolados. 

 

Figura 4 – Transceptores: antes e após o isolamento do circuito 

 

Fonte: Próprio Autor 
 



 

Por fim, verificou-se o alcance de ambos rádio transceptores, mantendo a 

taxa de 250kbps. Os resultados estão expostos na Figura 5. 

 

Figura 5 - Alcance dos transceptores de rádio 

 
Fonte: Próprio Autor 

 

É notável a melhora no alcance dos transceptores de rádio. Após isolar o 

circuito, o ganho obtido com o modelo NRF24L01+ variou de 85% (pacotes de 32 

bytes) até 233% (com pacotes de 16 bytes). É interessante notar que para pacotes 

de 1 byte, o alcance de transmissão obtido (95 metros) é próximo do valor nominal 

da antena, ou seja 100 metros. Já para o rádio transceptor NRF24L01+ PA/LNA, o 

isolamento do circuito proporcionou um aumento exponencial no alcance, atingindo 

aproximadamente 1km com os três tamanhos de pacotes enviados. Tal valor 

coincide com o alcance nominal especificado para esse modelo de rádio transceptor.  

 

b) Consumo dos nós sensores 

 

O consumo do nó sensor varia de acordo com o estado de operação que 

eles se encontram, sendo que neste projeto existem 3 estados: transmissão, idle e 

dormência (conhecido como sleep).  Como o monitoramento e controle das variáveis 

climáticas de estufa agrícola não exige o envio constante dos dados do meio para 

servidor, o sensor pode ser colocado no estado de sleep nos intervalos entre cada 



 

leitura e envio. No estado de sleep o microcontrolador reduz consideravelmente o 

consumo de corrente. Já o estado idle é utilizado para aguardar o término de algum 

processo, como por exemplo: aguardar o sensor ligar complementarmente. Por fim, 

a transmissão é o tempo utilizado para enviar as mensagens.  

Os testes de consumo foram realizados utilizando o sensor de 

temperatura e umidade HIH8121 (HONEYWELL, 2018) e o rádio NRF24L01+. A 

Figura 6 apresenta o consumo da bateria em cada estado, comparando a placa 

Arduino sem modificações, sem LED e finalmente sem LED e sem regulador. 

 

Figura 6 - Consumo da placa em três estados de operação 

 
Fonte: Próprio Autor 

 

Como pode ser obsevado na Figura 6, a queda de consumo 

proporcionada pela remoção do LED foi pouco significativa, sendo de 

aproximadamente 1.9mA e 2.2mA, respectivamente, durante a transmissão e no 

estado idle. Entretanto, no modo sleep essa queda no consumo foi expressiva, 

reduzindo 15 vezes o consumo do nó sensor quando comparado com o Arduino Mini 

original. Após a remoção do LED foi removido o regulador de tensão. É interessante 

notar que após a remoção do regulador, a queda no consumo foi pouco perceptível 

nos estados de transmissão e idle. Porém, mais uma vez, no modo sleep essa 

queda foi bem considerável, reduzindo para um valor aproximadamente 3 vezes 

menor, se comparado com o Arduino sem LED. Por fim, os valores de consumo com 



 

o rádio NRF24L01+ PA/LNA são muito semelhantes, diferindo-se somente durante a 

transmissão, situação onde ele consome aproximadamente 150mA nos três casos. 

Como o monitoramento e controle das variáveis climáticas da estufa 

agrícola não exige o envio constante dos dados dos sensores o servidor, o sensor 

pode ser colocado em estado de sleep nos intervalos entre cada leitura e envio. No 

caso da transmissão, apesar do consumo ser significativo, é necessário que o nó 

permaneça nesse estado somente por frações de segundo. Portanto, o modo sleep 

(modo que apresentou queda de consumo expressiva após as alterações no Arduino 

Mini) será o modo que o sensor se encontrará na maior parte do tempo.  

A fim de estimar a autonomia do nó sensor, utilizou-se a Equação 1. 

 

                                       Imed = (t0I0 + t1I1 + t2I2) / (t0 + t1 + t2),                                     (1) 

 

onde Imed representa a corrente média e t, o tempo que o sensor se mantém em um 

determinado estado. Já I representa o consumo de corrente que o nó sensor 

apresenta em cada estado. Portanto, considerando os valores de corrente 

apresentados na Figura 6 e, que o nó permanece 1s em idle, 100ms transmitindo e 5 

minutos em modo sleep, a corrente média consumida pelo nó sensor é de 60µA.  

Tendo em vista que o módulo é alimentado por pilhas de 2000mAh, a 

autonomia do módulo é estimada em 3,7 e 2,1 anos, considerando a atuação do 

módulo com os transceptores NRF24L01+ e NRF24L01+ PA/LNA, respectivamente. 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O custo do módulo com o rádio transceptor NRF24L01+ ficou em torno de 

R$22,00. Já o módulo com o rádio transceptor NRF24L01+ PA/LNA tem custo 

estimado em R$27,00. Após o isolamento do circuito dos rádios transceptores, o 

alcance de transmissão obtido possibilita o uso desse sistema na maioria das 

estufas agrícolas. Por fim, o módulo permite o uso de diferentes tipos de sensores e 

pode ser integrado facilmente à diferentes servidores (basta possuir um computador, 

uma versão do Arduino e um transceptor da série NRF24L01+). Ou seja, em termos 

de custo, alcance e modularidade, a solução desenvolvida se mostrou viável.  
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