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1. RESUMO 

 

 Neste trabalho desenvolvemos um sistema de monitoramento de sensores 

utilizando comunicação sem fio, permitindo acesso através de qualquer dispositivo 

ou computador que possua um navegador de internet. O sistema é composto pela 

parte que captura a informação dos sensores, pelo servidor web em conjunto com 

um sistema de gerenciamento de banco de dados e por um dispositivo, 

independente de plataforma, que possa se conectar a uma rede sem fio e utilizar o 

navegador para acessar o sistema.  O sistema oferece ao usuário a possibilidade de 

visualizar as informações capturadas dos sensores em um gráfico linear, podendo 

acompanhar os dados capturados em período anteriores como também pode 

acompanhar em tempo real. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Nos dias atuais pode-se perceber a adoção cada vez mais intensa da 

tecnologia sem fio no dia a dia [1], [2], caminhando rumo a uma substituição natural 

do que antes utilizava cabos para se conectar, sendo trocados pela utilização de 

redes sem fio. Uma boa referência dessa adoção são os dispositivos que utilizam as 

redes Bluetooth, como o caso dos celulares que passaram a incorporar a tecnologia 

necessária para o uso das redes Bluetooth devido a conveniência que proporciona a 

seus usuários para efetuar troca de dados entre celulares, computadores, fones de 

ouvido, impressoras e outros dispositivos. 

Através do incentivo financeiro a tecnologia que envolve sensoriamento e 

controle que faz o uso de dispositivos sem fio [3], o custo de aquisição tende a cada 

vez ficar mais barato. O seu uso não se limita à áreas como ciência ou engenharia, 

mas é igualmente importante em diversos campos de atuação. Na área médica pode 

ser utilizado para fazer o monitoramento da condição do paciente em sua residência, 

capturando dados de batimentos cardíacos, a movimentação do paciente para se 

detectar caso haja uma queda, pressão sanguínea e outras informações médicas 
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para serem transmitidas para o hospital. Os médicos e enfermeiras podem ser 

manter informados das condições do paciente de forma remota, para em caso de 

uma emergência possam acionar uma equipe para ir imediatamente a casa do 

paciente. Esse tipo de tecnologia permite que o paciente possa ser liberado do 

hospital mais rápido, diminuindo os custos com cuidados médicos e se torna uma 

experiência mais confortável para o paciente. 

Com este contexto, propõe-se neste trabalho desenvolver um sistema de 

monitoramento de sensores, independente de serem analógicos ou digitais, através 

do protocolo ZigBee [3], [4], [5] para comunicação sem fio, buscando utilizar e 

conhecer as tecnologias recentes e acessíveis. O sistema permitirá a utilização de 

mais de um módulo fazendo a captura de informações sendo que pode-se fazer o 

uso de mais de um sensor. O monitoramento poderá ser feito através de uma 

interface no navegador em que mostrará um gráfico de linha referente aos dados 

capturados em um determinado tempo, o usuário poderá acessar o sistema de 

monitoramento de qualquer dispositivo que tenha acesso a rede Wi-Fi [3], [4] e 

possua um navegador. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem como objetivo propor um sistema de monitoramento de 

sensores utilizando a plataforma Arduino juntamente com um módulo ZigBee [3], [4], 

[5] para transmitir os dados capturados pelos sensores e podendo ser feito o 

acompanhamento através de uma interface em um navegador web. 

Especificamente, pretendemos utilizar o módulo XBee para transmitir os dados 

capturados por sensores instalados na plataforma Arduino [6]; montar uma rede 

ZigBee com mais de um dispositivo final capturando dados de sensores e 

desenvolver uma interface de monitoramento que permita visualizar os dados 

capturados. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Este trabalho busca resolver o problema de um sistema de monitoramento 

sem fio para ser utilizado com qualquer tipo sensor. Buscando um sistema que seja 
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acessível, de fácil implementação, fazendo o uso de softwares livres em conjunto 

com a integração de uma plataforma eletrônica livre. O conhecimento necessário 

para a realização deste projeto envolve noções de circuitos elétricos e eletrônica, 

para o desenvolvimento da parte referente a captura das informações dos sensores 

utilizando o microcontrolador Arduino [6] e transmitindo através do ZigBee [3], [4], 

[5]. Exige também conhecimento em linguagens de programação que será utilizado 

para programar em Processing para o microcontrolador, programar a aplicação em 

Python [7], [8] que ficará responsável por inserir as informações no banco de dados 

e programar em PHP [9], [8] para criar a interface com usuário através do 

navegador. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

5.1 Servidor Web e Sistema de Gerenciamento de Banco de dados 

 

Para montar o servidor que ficará responsável pelo armazenamento dos 

dados e pelo fornecimento do acesso a página, foi utilizado o MAMP, que é um 

pacote de programas livres, pré-configurados e prontos para usar, necessários para 

montar-se um servidor web dinâmico. A palavra MAMP é um acrônimo para 

Macintosh Apache MySQL PHP [9], a primeira letra faz referência ao sistema 

operacional da Apple Macintosh, Mac OS X, e as demais aos programas utilizados.   

Esse tipo de distribuição pode ser encontrado para outros sistemas operacionais, 

como o WAMP para Windows, LAMP para o Linux e versões independentes de 

plataforma como o XAMPP. Para utilizar o MAMP, basta adquirir o programa em 

http://www.mamp.info. Ver Figura 1. 

 

Figura 1 - Tela do MAMP 
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Para verificar se o servidor esta instalado e funcionando corretamente basta 

acessar pelo navegador o endereço http://localhost:8888/MAMP/, como padrão o 

servidor utiliza a porta 8888 para o acesso. Feita a checagem de funcionamento dos 

servidores, pode-se preparar o conteúdo da página web, os códigos HTML e PHP, 

bastando colocá-los no diretório /MAMP/htdocs, que é referente ao diretório do 

servidor Apache [9]. 

 

5.2 PHPMyAdmin 

 

O MAMP além de incluir o SGBD MySQL, ele fornece uma ferramenta livre 

desenvolvida em PHP para fazer a administração do banco de dados via web, 

chamado de PHPMyAdmin.  A maioria das operações para o gerenciamento estão 

disponíveis através desta interface, como a criação e visualização de tabelas, 

campos, relacionamentos, índices, usuários e permissões. Também pode-se utilizar 

comandos SQL [7].  

 

5.3 Programando para o Arduino Uno 

 

Foi utilizado a placa Arduino Uno [6] para fazer a parte do sistema em que vai 

capturar a informação dos sensores e fazer o uso do XBee [5] para efetuar a 

transmissão sem fio dos dados coletados para um banco de dados. Para iniciar a 

programação do Arduino Uno, primeiramente necessita-se da IDE (Integrated 

Development Enviroment) que se encontra em http://arduino.cc. A estrutura de um 

código no Arduino se divide basicamente em três partes, ver Fgura 2: 

 A parte indicada pelo número 1 é onde se inclui bibliotecas, declara macros e 

variáveis globais;  

 A parte indicada pelo número 2 é a função setup(), essa função só é 

executada uma vez, quando a placa é ligada ou resetada. Essa função é 

responsável por iniciar variáveis, bibliotecas e a configuração de pinos; 

 A parte indicada pelo número 3 é a função loop(), onde se faz o controle da 

placa Arduino. 
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Figura 2 - IDE do Arduino 

 

5.3.1 Configurando Arduino para sensor de luz 

 

Na configuração do circuito, foi utilizado um sensor LDR (Light Dependent 

Resistor), um resistor de 1k Ohms com 5% de variação e um protoboard. O Arduino 

fornece 5 Volts e o terra para o circuito e recebe a variação do LDR na porta 

analógica. Ver Figura 3. 

 

 

 

 
Figura 3 - Circuito com sensor de luz 

  

Figura 4 - Código do Arduino para sensor de luz 
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5.3.2 Configurando Arduino para sensor de umidade e temperatura 

 

Neste circuito foi utilizado o sensor digital de umidade e temperatura DHT11, 

utilizando o Arduino para fornecer 5V e o terra para o sensor, e receber a resposta 

através do sinal digital pela porta digital 2. Ver Figura 5. 

 

Figura 5 - Circuito com sensor de umidade e temperatura 

 

5.4 XBee 

 

Para configurar os módulos XBee [5] é necessário utilizar um adaptador para 

USB, no caso foi utilizado o CON-USBBEE da empresa Rogercom. Ver Figura 7. 

 

Figura 7 - Adaptador CON-USBBEE 

 

Existe duas alternativas para se configurar um XBee, uma é utilizando o 

software X-CTU e outra é configurando direto na porta serial através do terminal. A 

alternativa utilizada foi a configuração direto pela porta serial. Para iniciar a 

configuração é necessário enviar +++ para estabelecer a comunicação com o XBee, 
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após isso pode enviar os comandos AT, que possui a seguinte estrutura: 

AT + Comando + Valor 

Com os módulos XBee configurados basta conectar o XBee ao adaptador 

Libelium (Libelium Shield), Figura 8, e acoplar com o Arduino. Toda a informação 

que o Arduino envia via serial é repassada para o XBee e transmitida ao módulo 

coordenador. 

 

Figura 8 - Adaptador Libelium 

 

5.5 Armazenando os dados 

 

Para armazenar os dados que chegam ao módulo XBee coordenador em um 

banco de dados, foi necessário utilizar um programa para fazer a leitura contínua da 

porta serial do computador e gravar no banco de dados. Foi utilizado a linguagem de 

programação Python para construir um script que monitora a porta serial em que 

está conectado o XBee coordenador, uma verificação da mensagem é feita, 

observando se obedece a estrutura "Nome do sistema, Nome do sensor, Valor", 

caso a mensagem esteja no padrão, a informação será gravada no banco de dados. 
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6. RESULTADOS 

 

Podemos salientar dois resultados importantes do trabalho proposto. O 

primeiro consiste na aplicação Web resultante. Para esta utilizou-se uma interface 

web para o usuário poder acompanhar e visualizar os dados coletados dos 

sensores. Através da aplicação é possível utilizar os campos para selecionar o 

sistema, o tipo de sensor e determinar a data, em seguida um gráfico é mostrado, 

utilizando os valores coletados em relação ao tempo (veja a Figura 9). 

 

 

Figura 9 - Aplicação web Sistema de Monitoramento de Sensores 

 

Quando o navegador faz a requisição de conexão para o servidor, através do 

endereço http://localhost:8888/monitoramento/index.php, o servidor processa o 

arquivo index.php e retorna a página web para cliente com os campos Sistemas e 

Sensores preenchidos de forma dinâmica, de acordo com as informações que o 

banco de dados possui. Ao clicar no botão Enviar, as informações que estão em 

todos os campos são enviadas para o servidor aonde são processadas pelo arquivo 

process.php retornando ao cliente o gráfico correspondente. 

O segundo resultado obtido para o trabalho proposto pode ser visualizado por 

um diagrama em blocos de sistemas. O sistema pode ser representado através do 

diagrama, mostrando os componentes necessários para sua composição. 



CATEGORIA CONCLUÍDO                                                                                  

 

Figura 20 - Diagrama do sistema 

 

O sistema pode ser dividido em três partes, uma parte referente a captura de 

dados e transmissão, uma parte referente a recepção dos dados e inserção no 

banco de dados e a última parte é referente ao acesso do usuário aos dados. 

A captura de dados é feita por um módulo de captura que é composto por um 

sensor, independente de ser analógico ou digital, esse dados é transmitido para o 

Arduino através de suas portas analógicas ou digitais, em seguida, com esses dados 

capturados pelo Arduino, são transmitidos via comunicação serial para o XBee, que 

em seguida transmite os dados para o servidor via uma rede ZigBee. O servidor fica 

responsável pela recepção dos dados através da rede ZigBee. O usuário fica 

responsável por acessar a interface de monitoramento, os dados requisitados serão 

posteriormente selecionados na base de dados e entregues para a visualização em 

forma de um gráfico linear.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho apresentamos uma abordagem de criação de um sistema de 

monitoramento de sensores que faz o uso da tecnologia de transmissão sem fio, que 

no caso foi utilizado o ZigBee, para enviar informações captadas pelos sensores 

para um servidor, que fica responsável por armazenar as informações e fornecer o 

acesso aos dados através de uma interface no navegador. O objetivo inicial a ser 

alcançado era a utilização do módulo XBee, que serve para transmissão sem fio em 
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redes ZigBee, juntamente com a plataforma Arduino. Em seguida fazer o uso de 

mais de um módulo XBee transmitindo dados, criando uma rede composta por um 

XBee atuando como coordenador e recebendo os dados dos sensores, e dois 

módulos XBee sendo usados como dispositivos finais. Como último objetivo foi 

necessário que esses dados dos sensores fossem armazenados em um banco de 

dados para poder ser utilizado pela interface web que o usuário interage, 

monitorando os dados recebidos.  
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