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1. RESUMO 

Este trabalho tem como principal característica um estudo pratico de um 

sistema em camadas composto por Redes de Sensores Sem Fios (RSSFs) para 

solucionar problemas de monitoramento de níveis hídricos em bacias 

hidrográficas, através de um middleware capaz de abstrair os dados obtidos pelos 

sensores e disponibilizar as informações coletadas para dispositivos que 

consomem dados para fins de pesquisa ou monitoramento. 

PALAVRAS-CHAVE: Middleware, Níveis Hídricos, Sensor, Socket, TCP/IP. 

2. INTRODUÇÃO 

Devido à grande variação dos níveis hídricos e a necessidade de estudo 

sobre suas variações e o risco sem controle, crises podem acontecer, como a 

hídrica. Segundo Tomé Silva (2012)  “A crise de água não é consequência apenas 

de fatores climáticos e geográficos, mas principalmente do uso irracional dos 

recursos hídricos”. Para o monitoramento de uma bacia hidrográfica, um sistema 

composto por sensores, como ultrassônicos pode ser capaz de monitorar em 

tempo real e estabelecer um estudo detalhado das variações de níveis de água, 

que pode ser útil na previsibilidade de potenciais crises hídricas.  

A utilização de uma arquitetura de software em camadas permite a 

comunicação com outras aplicações de forma que não necessitem conhecer a 

plataforma de hardware ou software utilizada para gerenciar os sensores. De 

acordo com Coulouris (2007) “O compartilhamento de recursos é um forte motivo 

para a construção de sistemas distribuídos. ” Um middleware pode abstrair toda a 

complexidade constituída para que outras aplicações possam se comunicar sem a 

dependência de uma plataforma ou aplicação. 

3. OBJETIVOS 

Este artigo tem por finalidade apresentar uma arquitetura computacional 

para o monitoramento e estudo dos níveis hídricos de bacias hidrográficas. Uma 

arquitetura em camadas está sendo desenvolvida com o intuito de registrar os 

dados obtidos por meio de sensores ultrassônicos e disponibilizá-los por meio de 

serviços web entre aplicações distribuídas.  



 

 

4. METODOLOGIA 

Para a pesquisa bibliografia foram consultados livros, artigos científicos que 

contemplam às necessidades de um sistema distribuído em RSSFs e uma 

arquitetura orientada a serviços (SOA).  

Para o dispositivo de controle dos sensores foi realizada pesquisa para 

encontrar um dispositivo de baixo custo eficaz que atenda as necessidades do 

sistema distribuído em RSSFs e que seja capaz de se comunicar com mais 

sensores. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Foi desenvolvido um software em camadas acoplado a sensores 

ultrassônicos HC-SR04 que realizam em tempo real a medição e o envio dos dados 

recebidos e posteriormente disponibilizados para acompanhamento e estudo dos 

níveis hídricos em qualquer bacia hidrográfica. 

A linguagem de programação C foi utilizada no controle dos dispositivos 

sensores ultrassônicos, a saber: HC-SR04. E a camada foi implementada em uma 

arquitetura orientada a serviços. 

Foi utilizado o dispositivo Arduino Mega 2560 que é uma plataforma de 

prototipagem de código aberto baseado em hardware e software de fácil utilização 

(Arduino, 2015). 

Para um fluxo mais rápido de dados, foi utilizado o protocolo TCP/IP que se 

comunica entre cliente e servidor por meio de sockets, que para Costa (2008)   “O 

conceito de socket facilita o desenvolvimento de programas em rede, estando 

presente em diversas linguagens de programação. ”. 

O servidor foi desenvolvido com a linguagem de programação Java, para 

consumir os dados recebidos via protocolo e de forma personalizada exibir os 

resultados obtidos pelos sensores para o middleware em uma arquitetura 

orientada a serviço, como ilustra a Figura1 abaixo. 

Figura 1 – Arquitetura em camadas do sistema 



 

 

 

Fonte: Próprio autor. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A solução encontrada já está em fases de teste, o dispositivo utilizado para 

gerenciar os sensores já é capaz de coletar as informações necessárias para o 

monitoramento e enviar os dados obtidos via socket para o servidor 

instantaneamente. No primeiro teste os sensores ficaram ligados por vinte e quatro 

horas a uma distância da superfície da agua de um metro, e não apresentaram 

quaisquer falhas de comunicação ou valores distintos da distância para 

monitoramento. 
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