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Areas

• Since 2003 we are an active team in:
• Computational statistics

• Image processing and analysis

• Formal modeling of complex systems

• Computer Networks

• Sensor networks and distributed computing

• Vehicular Networks

• High performance computing
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Introdução



Introdução

• São redes que consistem em sensores 
distribuídos de forma ad hoc

• Sensores trabalham em conjunto com o 
objetivo de monitorar um fenômeno de 
interesse 

• As informações coletadas são processadas 
para obter dados relevantes

• Após o devido processamento, essas 
informações são enviadas para uma estação 
de interesse

• Estamos interessados em desenvolver 
protocolos e algoritmos com características 
de auto-organização

Sink

Internet &
Satelite

Estação de 
Gerenciamento

A

BCDE



Componentes

• Sensor
• Um transdutor
• Converte dados do fenômeno físico, ex. calor, luz, movimento, vibração, som, 

em sinais elétricos

• Nó sensor
• Unidade básica de uma rede de sensores
• Contém sensores, processador, memória, transdutor e suprimento de energia 

(geralmente bateria)

• Rede de sensores
• Consiste em um conglomerado de nós sensores
• Os nós são depositados, em geral, muito próximos ao fenômeno



Aplicações



Aplicações

• Monitoramento de uma área
• A RSSF é depositada em uma região para monitorar um 

determinado fenômeno
• Detecção da intrusão de inimigos (aplicação militar) 

• Geo-fence (cerca geográfica) de gás ou óleo

• Monitoramento da saúde humana
• Sensores que são vestidos ou implantados em seres 

humanos formando redes no âmbito do corpo humano 
(body area networks)



Aplicações

• Monitoramento da poluição do ar
• Utilizado em várias cidades como Estocolmo, Londres e Brisbane

• Monitoramento de incêndio em florestas
• Fusão de dados como temperatura, concentração de certos 

gases, e umidade

• Detecção de deslizamento de encostas

• Monitoramento da qualidade da água

• Prevenção de desastres naturais



Aplicações

• Monitoramento industrial
• Monitoramento de máquinas

• Registro de dados

• Monitoramento de recursos (água, dejetos)

• Monitoramento de estruturas

• Controle de automação (rastreamento)

• Monitoramento de habitats
• Monitoramento de animais

• Zebra Net, Great Duck Island



Aplicações 

• Observação do comportamento reprodutivo de pássaros 
na Great Duck Island
• Pássaros muito sensíveis à presença humana. Biólogos 

monitoram a utilização dos ninhos, mudanças em condições 
ambientais e locais preferidos para reprodução

• Zebra Net
• Observação do comportamento de animais selvagens no centro 

de pesquisa Mpala, no Kenya. 
• Animais são equipados com colares compostos de nós sensores e 

GPS.

• Monitoramento das Geleiras na Noruega
• Monitoramento dos deslocamentos e da dinâmica interior das 

geleiras
• Nós são depositados em buracos perfurados nas geleiras



Aplicações

• Rebanho bovino
• Rede de sensores atuadores que fazem um “cercado virtual” criando uma 

área onde o gado deve estar confinado e enviando sons para manter o gado 
dentro daquela área

• Batimetria
• Estudo do comportamento subaquático de uma região próxima a fazendas de 

ventos na Inglaterra.

• Sensores são lançados por navios e ancorados no fundo do mar e são 
conectados através de um cabo a uma boia na superfície do oceano



Aplicações

• Monitoramento da água do mar (projeto ARGO)
• Projeto para monitorar parâmetros da água do mar como salinidade, 

temperatura e perfil das correntes aquáticas
• Os sensores afundam até 2000m e sobem para enviar dados através 

de satélites

• Monitoramento de vinícolas (agricultura de precisão)
• Monitoramento das condições de plantações de uvas na produção de 

vinhos (temperatura, umidade do solo, etc.)

• Monitoramento da temperatura de alimentos
• Alimentos que são transportados e necessitam ser refrigerados são 

monitorados para que suas temperaturas não ultrapassem um 
determinado limiar



Aplicações

• Resgate de vítimas de avalanche
• Esquiadores são equipados com sensores que medem parâmetros vitais como taxa 

de oxigênio, batimentos cardíacos, etc., para guiarem o resgate de vítimas

• Monitoramento de sinais vitais
• Sinais vitais de pacientes são monitorados em ambientes hospitalares

• Monitoramento de consumo elétrico
• Sensores são instalados em tomadas em um prédio para monitorar regiões que 

gastam mais energia, e assim, guiar planos para reduzir o consumo

• Montagem de peças de mobília
• Sensores instalados nas ferramentas utilizadas para montagem de mobília do tipo 

(faça-você-mesmo)  para monitorarem a montagem das peças



Aplicações

• Rastreamento de veículos militares
• RSSF utilizada para rastrear o trajeto de veículos militares

• A RSSF tem que ser difícil de ser detectada e destruída

• Campo minado que se auto recupera
• Campo minado utilizado para detecção de tanques de guerra que se recupera 

automaticamente quando uma falha ocorre em alguma das minas (minas são 
relocadas)

• Localização de atirador de elite
• Utilização de sensores acústicos para localização de atiradores



Requisitos



Requisitos



Características



Características

• Ambientes geralmente inóspitos, hostis ou de difícil acesso

• Grande quantidade de elementos de rede executando a mesma 
aplicação

• Componentes compactos e autônomos

• Coletam, processam e entregam os dados para observador externo

• Comunicação sem fio em múltiplos saltos

• Comunicação baseada em “broadcast” 

• Devem ser capazes de se auto-organizar e autorecuperar de falhas



Nós Sensores

• Grandes restrições de recursos, devido a limitação de 
tamanho

• Energia é o recurso mais crítico

• Pouca capacidade individual e esforço colaborativo 
para execução de tarefas maiores

Transceptor

Bateria
Memória
Micro-controlador

Expansão para
sensores



RSSF X Ad hoc 

• Escala

• Bateria pode não ser reposta

• Tipicamente os nós não possuem identificador único

• Consultas são centradas nos dados, não no endereço
• Quem tem temperatura maior que 42o? Ao invés de
• Qual a sua temperatura

• Fusão de dados, agregação de dados, roteamento geográfico, entre 
outras

• Topologia muda constantemente

• Nós sensores são passíveis de falhas



Objetivos

• Fazer com que dispositivos computacionais (sensores) colaborem e 
monitorem um fenômeno específico

• Agregar nós sensores em uma infraestrutura computacional capaz de produzir 
informações úteis a partir de dados brutos obtidos através de nós sensores 
individuais



Principais Restrições

• ENERGIA

• Processamento

• Armazenamento

• Taxa de transmissão de dados



Principal Desafio

• Economizar energia da rede

• Maior consumidor de energia é a comunicação

 Transmitir 1Kb a 100m consome 3J. 

 Processar 300 milhões de instruções em um processador

de 100MIPS/W consome 3J. 



Desafios de Projeto

• Heterogeneidade
• Dispositivos de vários tipos

• Processamento distribuído

• Comunicação de baixa largura de 
banda

• Coordenação de diversos sensores

• Utilização eficiente

• Computação em tempo real

• As tarefas são realizadas de maneira 
descentralizada

• Tolerância a falhas

• Escalabilidade

• Custo

• Topologia

• Consumo de energia



Protocolos



Pilha de Protocolos1

• Camada Física – usualmente o meio físico
de transmissão é o ar (ou a água para 
RSSF subaquáticas). Questões como
modulação, transmissão e recepção de 
sinais eletromagméticos (acústicos) são
tratadas.

• Camada de Enlace – responsável pela
representação estruturada do sinal, pela
multiplexação do fluxo de dados, pelo
acesso ao meio físico e pelo controle de 
erro. Deve ser projetada para minimizar
o efeito da colisão.

Ian F. Akyildiz, Weilian Su, Yogesh Sankarasubramaniam, and Erdal Cayirci, A Survey on Sensor Networks, IEEE 

Communications Magazine, 2002



Pilha de Protocolos1

• Camada de Rede – responsável por
rotear os dados encapsulados pela
camada de transporte. Os maiores
desafios estão relacionados ao consume 
de energia e mobilidade.

• Camada de Transporte – responsável por
manter o fluxo de dados entre os
terminais. Devido às limitações dó nó
sensor, protocolos como TCP e UDP não
são adequados. Recuperação de perdas
de pacotes deve ser tratada nessa
camada



Pilha de Protocolos1

• Camada de Aplicação – responsável pela
aplicação propriamente dita. Tarefas
como gerenciamento da rede, 
gerenciamento de tarefas, protocolos
para anúncio, consulta e disseminação
de dados são tratados nessa camada.

• Plano de Gerenciamento de Energia –
conjunto de estratégias cross-layer para a 
economia de energia. Por exemplo, as 
estratégias de duty-cycle são tratadas
aqui.



Pilha de Protocolos1

• Plano de Gerenciamento de Mobilidade –
responsável pela tarefa de detecção de 
mudanças de topologia nas vizinhanças de 
um nó sensor e registrar o movimento do 
sensor mantendo uma rota possível para o 
destinatário de sua coleta de dados.

• Plano de Gerenciamento de Tarefas – indica
o que o sensor deve fazer para colaborar
com o objetivo da RSSF. Por exemplo, não é 
necessário que todos os sensores de uma
dada região coletem dados 
simultaneamente.



Camada Física

• Custo e energia são as duas métricas a serem observadas

• O custo é basicamente devido ao hardware
• Transceptor e antenna

• Manter o transceptor desligado por o maior tempo possível (ligar apenas para transmitir
e receber dados)

• IEEE 802.15.4 é o padrão para a camada física e acesso ao meio físico para redes sem fio
de baixa potência

• É a base para o ZigBee, Isa100.11.a, WirelessHart, e MiWi

• Comunicação em 26 canais em 3 bandas ISM (industrial, scientific and medical)

• Modulação DSSS (direct-sequence spread spectrum)
• B-PSK – 20 Kb/s (868 MHz), 40 Kb/s (915 MHz)
• Q-PSK – 250 Kb/s (2.4 GHz)

• Bluetooth 4.0 é uma tecnologia emergente a ser considerada



Camada de Enlace

• Controla o acesso ao canal compartilhado

• Tenta evita interferência entre transmissões

• Minimiza o efeito das colisões (retransmissão)

• Abordagens:
• Contenção – quando não há coordenação (escute antes de enviar, Ex: CSMA)

• Baseado em agendamento – com autoridade central (access point)

• Divisão de frequência e código são abordagens menos utilizadas

• Lidar com o problema do terminal escondido/exposto



Camada de Enlace: protocolos baseados em
agendamento

• A comunicação é agendada a priori 

• Não há contenção

• Não há escuta desnecessária (overhearing)

• Geralmente baseado em TDMA (time division multiple access)
• Tempo é dividido em fatias

• Pontos de acesso enviam a agenda de cada nó

• Precisa de sincronização de relógio (tarefa difícil)

• Sincronização é uma tarefa complexa quando o número de nós é grande



Camada de Enlace: diretrizes

• Desligar o rádio sempre que possível (duty-cycle)

• Minimizar o número de transições (ligar/desligar)

• Reduzir consumo de energia evitando
• Colisão

• Idle listening

• Overhearing

• Overhead

• Overemitting



Protocolos de agendamento

• Protocolos baseados em contenção sofrem com:
• Colisão

• Escuta desnecessária (overhearing)

• Escuta ociosa (idle listening)

• Solução: dormência dos nós
• Sincroniza os nós

• Períodos de dormência

Protocolos baseados em slots

• T-MAC

• S-MAC



S-MAC

• Combina a idéia de agendamento com contenção

• A meta é reduzir o consumo de energia e as colisões

• Utiliza técnicas de períodos de dormência e escuta, prevenção de 
colisão e overhearing e a idéia de passagem de mensagem

• Os nós trocam suas agendas de funcionamento com seus vizinhos

• O objetivo é fazer com que os vizinhos se comuniquem mesmo com 
agendas distintas



T-MAC (Time out MAC)

• Quadros de tamanho fixo

• Período ativo variável

• Reduz a escuta ociosa transmitindo os
dados em rajadas de durações variáveis

• Coloca o nó em dormência entre rajadas

• Determina dinamicamente o tamanho de 
cada rajada



Camada de roteamento

• A principal função é encontrar caminhos entre a origem e o destino
dos dados a serem transmitidos na rede

• As RSSF apresentam as seguintes características:
• Poucos dados para enviar

• Baixo duty-cycle

• Mudanças na topologia (mobilidade, falhas nos nós, morte dos nós)

• Classificações usuais
• Hierárquico vs Plano

• Reativo vs Proativo

• Baseado no receptor vs transmissor



Camada de roteamento

• Os protocolos devem levar em consideração o tipo de tráfego
• Coleta de dados

• Disseminação

Sink
Sink



Camada de Roteamento

• Também deve levar em consideração
• Redes dirigidas a eventos

• Redes dirigidas a consultas

• Redes de coleta continua de dados

Sink SinkSink



Camada de Roteamento

• Quanto ao tipo de roteamento
• Baseado em caminhos mais curtos (shortest paths)

• Gossip

Sink Sink



Roteamento Básico: construindo uma árvore
geradora
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InFRA – Information Fusion Based Role 
Assigment

• Roteamento hierárquico que auxilia a tarefa de fusão de dados
• Utilizado para redes reativas a eventos
• Coleta de dados baseada em caminhos curtos para o sink
• Nós que sensoriaram o mesmo evento formam agrupamentos
• Elegem um líder para cada agrupamento
• Internamente ao agrupamento, os nós enviam os dados para o líder (ponto

de fusão)
• Os nós líderes enviam os dados de cada agrupamento para o sink
• O problema de encontrar a menor estrutura de roteamento conectando os

nós que detectam eventos e o sink é conhecido como árvore de Steiner 
(NP-Hard)

NAKAMURA, E. F. ; Ramos, H. S. ; VILLAS, L. A. ; OLIVEIRA, H. A. B. F. ; LOUREIRO, A. A. F. . A Reactive Role Assignment for Data 
Routing in Event-Based Wireless Sensor Networks. Computer Networks, v. 53, p. 1980-1996, 2009. 

http://lattes.cnpq.br/1448696292042915
http://lattes.cnpq.br/9830590737740134
http://lattes.cnpq.br/8886634592087842


InFRA

• O InFRA é uma heurística para solucionar o problema da árvore de 
Steiner de forma distribuída

• Utiliza a distância agregada para os coordenadores para melhorar a 
qualidade da árvore de roteamento (diminuir o número de nós
steiner)

• A fusão de dados ocorre nos nós coordenadores e nos pontos de 
intersecção na árvore de roteamento



InFRA



Camada de Transporte

• Manter o fluxo de dados entre nós

• Controle de fluxo

• Controle de congestionamento

• Recuperação de perdas de pacotes

• TCP é muito pesado

• Pump Slowly Fetch Quickly (PSFQ) é exemplo de protocolo adequado para RSSF
• Distribui dados lentamente (pump slowly)
• Recuperação rápida de erros (fetch quickly)
• Baseado em Nack
• Garante entrega ordenada
• Assume que não há congestionamento e que perdas ocorrem apenas em links de baixa

qualidade



Camada de Aplicação

• Aplicação orientada a 
• Eventos

• Fluxo de dados contínuos

• Consulta

• Gerenciamento da rede

• Gerenciamento de tarefas

• Protocolos para anúncio, consulta e disseminação de dados



Sensores



Mica 2

• Vendidos pela Crossbow, foram
originalmente desenvolvidos na
Universidade da Califórnia em Berkeley

• Baseados no processador ATmega128L 

• Executam o Sistema operacional TinyOS

• Um dos sensors mais populares do 
mercado MICA 2 MOTE

Ref:http://www.xbow.com/Products/Product

_pdf_files/Wireless_pdf/MICA2_Datasheet.

pdf



Telosb

• Programável pela USB

• Compatível com o IEEE 802.15.4, com alta taxa de dados, antena integrada
e microprocessador de baixo consume de energia

• Algumas opções de configuração com mais memória e equipados com 
sensores extras



TELOSB MOTE

Ref:http://www.eecs.berkeley.edu/~culler/eecs194/labs/lab1/telosb.JPG



Exemplo de Placa de Sensoriamento- MTS310



Outra Placa de Sensoriamento - MTS400/420

• Além das funcionalidades da MTS 300, é adicionado o 
chip do GPS

 http://firebug.sourceforge.net/gps_tests.htm



ARDUINO



Histórico

O Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica open-source que se
baseia em hardware e software flexíveis e fáceis de usar. É destinado a
artistas, designers, hobbistas e qualquer pessoa interessada em criar objetos
ou ambientes interativos.

http://www.arduino.cc/

• Surgiu em Ivrea-IT em 2005

• Projetos escolares de prototipagem (baixo custo)

• Mais de 50.000 placas vendidas até 10/2008

http://www.arduino.cc/


O que é

• O Arduino pode sentir o estado do ambiente que o cerca por meio da 
recepção de sinais de sensores e pode interagir com os seus 
arredores, controlando luzes, motores e outros atuadores.

• O microcontrolador na placa é programado com a linguagem de 
programação Arduino, baseada na linguagem Wiring, e o ambiente de 
desenvolvimento Arduino, baseado no ambiente Processing. Os 
projetos desenvolvidos com o Arduino podem ser autônomos ou 
podem comunicar-se com um computador para a realização da 
tarefa, com uso de software específico (ex: Flash, Processing, 
MaxMSP).



O que é

• As placas podem ser construídas de forma caseira (manualmente) ou
adquiridas já montadas e o software pode ser baixado gratuitamente.
O projeto do hardware (arquivos de CAD) está disponível sob licença
open-source e você é livre para adaptá-lo para as suas necessidades.



Versões

Uno Leonardo Due Yun Tre

Micro
Robot Esplora Mega ADK Ethernet

Mega 2560 Mini
LilyPad USB LilyPad Simple LilyPad SimpleSnap LilyPad

Nano

Pro Mini



Versões

• http://arduino.cc/en/Products.Compare



Outros Sensores

• BeegleBone

• Raspberry PI

• Sensores com alta capacidade de processamento e memória

• Utilizam Linux como Sistema operacional



Desafios



Construção de Topologias Adequadas

• A quantidade de cenários é bastante diversa

• Diversas topologias podem ser utilizadas

Sink

Grid

Sink

Aleatória



Questões relacionadas à Topologia

• Cobertura

• Conectividade

• Qualidade do 
monitoramento

• Tempo de vida da rede

• Balanceamento de carga
• O problema do “buraco de 

energia” (energy hole)

Modelo M2P2

Ramos, H. S. ; GUIDONI, D. L. ; NAKAMURA, E. F. ; BOUKERCHE, A. ; Frery, A. C. ; LOUREIRO, A. A. F. . Topology-related modeling and characterization 

of wireless sensor networks. In: ACM International Symposium on Performance Evaluation of Wireless Ad Hoc, Sensor, and Ubiquitous Networks, 2011, Miami, EUA. PE-WASUN'2011, 2011.,

http://lattes.cnpq.br/1448696292042915
http://lattes.cnpq.br/8886634592087842


Balanceamento de Energia

• Garantir um gasto uniforme de bateria e evitar que a rede morra 
prematuramente



Balanceamento de Energia

• Como identificar, a priori, os nós que irão gastar mais energia?

• Uma vez identificado, como podemos balancear o consumo?

Sink Betweenness:

SBet 𝑣 =  
𝑖∈𝜓𝑣

𝜎𝑣𝑠
𝜎𝑖𝑠

Existe um algoritmo distribuído que calcula essa métrica utilizando 2 
floodings, O(n) mensagens.

Ramos, H. S. ; OLIVEIRA, E. M. R. ; Boukerche, Azzedine ; Frery, A. C. ; Loureiro, Antonio A. F. . Topology-Related Metrics 
and Applications for the Design and Operation of Wireless Sensor Networks. ACM Transactions on Sensor Networks, v. 10, p. 
1-35, 2014.



Balanceamento de Energia

BetwenneesSBet



Roteamento com Balanceamento de Energia

Neighbor Filtering

SBet normalization

Neighbor Probability 
Assignment

Relay Selection

Apenas vizinhos mais próximos ao sink serão
escolhidos para encaminhar pacotes

SBet é normalizado basedo na vizinhança 𝑁𝑆𝐵(𝑖) ∈
[0,1]

Uma probabilidade inversamente proporcional ao NSB é 
atribuída a todos os vizinhos que podem ser escolhidos

Pr𝑇 𝑖 ∝ exp(−𝑁𝑆𝐵 𝑖 𝑇)

O nó que encaminhará o pacote é escolhido aleatóriamente de acordo com Pr𝑇 𝑖



Localização

• Localizar os nós sensores é uma tarefa importante para que algoritmos que 
utilizam essa informação possam executar corretamente
• Ex: Geocasting

• Primordial para tarefas de rastreamento de alvos (target tracking)

• Localizar os nós e/ou os alvos de interesse com baixo custo de energia e 
alta precisão é uma tarefa desafiadora

• Redes de sensores podem ser implantadas tanto em lugares abertos onde 
o GPS pode ser utilizado quanto em lugares fechados (GPS não funciona )

• GPS gasta muita energia!!



GPS – Global Positioning System

• GPS consiste de três partes: segment do espaço, de controle e do 
usuário

• Força aérea Americana desenvolve, controla e opera os segmentos
do espaço e de controle

• Segmento do espaço é compost de uma constelação de 24-32 
satélites distribuídos em 6 planos orbitais na órbita média da terra

• Segmento do usuário é composto milhões de dispositivos receptores

73

http://en.wikipedia.org/wiki/File:ConstellationGPS.gif
http://en.wikipedia.org/wiki/File:ConstellationGPS.gif


Funções Básicas do GPS

• Posicionamento e coordenadas

• Distância e Direção entre dois pontos

• Relatório de progresso de viagens

• Medições de tempos de alta precisão

74



Posicionamento é baseado em ToA

75



76

Posicionamento é baseado em ToA



Posicionamento é baseado em ToA

77



Pseudoranges

78



Dados de Navegação

• Tamanho do pacote de dados: 1500 bits

• Taxa de transmissão: 50 bps

• 30 s para receber um pacote

• Duração de um bit: 20 ms

• Depois de condicionado, amostragem no ADC cai para MHz (tipicamente) 

• Quantização de 8 bits 

• Duas amostras por ciclo

• Esse ADC trabalha com:
• 8.1838 ∗ 106 ∗ 30 ∗ 8 ∗ 2 ≈ 3.9 𝐺𝑏𝑖𝑡
• Em torno de 500 𝑀𝐵

79



Typical TTF
Type of Start Acquisition Ephemeris Precise TOW TTF

Autonomous 
cold

~30 sec Decoded
from data 

~30 sec

Ephemeris ~1 min

Autonomous 
warm

~1 sec Decoded
from data 

~30 sec

Ephemeris ~30 sec

Autonomous
hot

~1 sec In memory Accurate real-time clock,
or decoded from HOW ~6 

sec

Seconds

Assisted cold, 
coarse-time

~1 sec From server Decoded from HOW ~6
sec

Seconds

Assisted cold, 
fine-time

~1 sec From server From assistance time ~1 sec

80



Localização em Redes de Sensores Sem Fio

• Ambientes externos:
• Usar o mínimo possível de nós sensores equipados com GPS

• Usar multilateração e capacidade de comunicação para que os nós com GPS 
trabalhem como âncoras para resolver a localização dos outros nós

• Utilizar outras técnicas além de ToA, como AoA ou DoA, RSSI, TDoA.

• Pode-se utilizar nós móveis para aumentar a cobertura



Localização em Redes de Sensores Sem Fio

• Ambientes internos:
• GPS não funciona (Indoor GPS?)
• Receptor GPS de alta sensibilidade
• Sistemas de navegação inercial
• Técnicas que se baseiam em distâncias para beacons

• Necessitam de infraestrutura
• Técnicas que se baseiam em assinaturas (fingerprints)

• Geralmente utilizam-se da fusão de dados de vários sensors
• Técnicas livres de dispositivos

• Objeto a ser rastreado não carrega nenhum dispositivo. Sensores detectam
os alvos e os rastreiam

• Associação de dados é um problema (NP-Hard)
• Sensores inerciais (redes móveis)

• Giroscópio, acelerômetro, utilizam dead-reckoning



Qualidade da Reconstrução

• Topologia da rede

• Área de cobertura

• Técnica de deposição dos nós

• Agrupamento/agregação/fusão de 
dados

• Tipo de fenômeno monitorado

• Técnica de reconstrução

Frery, A. C. ; Ramos, H. S. ; Alencar-Neto, J. ; NAKAMURA, E. 
F. ; LOUREIRO, A. A. F. . Data Driven Performance Evaluation of 
Wireless Sensor Networks. Sensors (Basel), v. 10, p. 2150-2168, 2010.

http://lattes.cnpq.br/0820925838455951
http://lattes.cnpq.br/1448696292042915
http://lattes.cnpq.br/8886634592087842


Vários outros desafios

• Auto-organização
• Capacidade de tomar um comportamento global, baseado em interações 

locais

• Tolerância a falhas

• Economia de energia



Futuro



Sensoriamento urbano

• Além das florestas...

• Sensoriamento de grandes centros urbanos

• Telefone celular desempenha um papel 
fundamental

• Sensor de áudio, imagem, localização, 
iluminação, em breve teremos sensores de 
quase tudo!



Sensoriamento participativo

• Com o advento dos telefones celulares inteligentes (smart phones) os 
cidadãos auxiliam no sensoriamento dos grandes centros urbanos

• Big data!

• Amadores coletando dados em dispositivos baratos      Junk Data

• Dados coletados sem compromisso com a objetividade 
epistemológica

• Disseminação das redes sociais

• Grande volume de dados distribuídos pela nuvem;

• Crescente necessidade por informação



Sensoriamento Participativo

• Opção barata (e já instalada) de redes de sensores sem fio em larga
escala

• No Brasil, em 2010 o número de celulares já ultrapassa o número de 
habitantes

• Acesso 24/7 em ambientes urbanos

• Smartphones possuem uma série de dispositivos de sensoriamento 
como: GPS, câmera, acelerômetro e magnetômetro

• Pessoas estão em constante movimento

• Redes sociais passaram a ser grandes repositórios de dados 



Sensoriamento Participativo

Thiago H Silva, Pedro O. S. Vaz de Melo, Jussara M. Almeida, Antonio A. F. Loureiro. Large scale study of city dynamics 

and urban social behavior using participatory sensing. IEEE Wireless Communications - Special issue: Mobile Social 

Networks. 2014.



Sensoriamento Participativo

Thiago H Silva, Pedro O. S. Vaz de Melo, Jussara M. Almeida, Antonio A. F. Loureiro. Large scale study of city dynamics 

and urban social behavior using participatory sensing. IEEE Wireless Communications - Special issue: Mobile Social 

Networks. 2014.





Prédios Inteligentes



Veículos como Redes de Sensores



Cidades Inteligentes



Comentários Finais

• Fizemos uma discussão geral sobre as RSSF, suas características, 
limitações e desafios

• Discutimos algumas soluções para alguns dos desafios apresentados

• Discutimos alguns aspectos desafiadores, aplicações e 
desenvolvimentos futuros

• Obrigado!
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