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RESUMO 

A transmissão de informações provenientes de sensores possui uma grande variedade de 

aplicações nas mais diversas áreas. Alguns exemplos disso são monitoramento remoto de 

sensores como de temperatura, pressão, vazão, umidade, deformação, entre outros. Várias 

dessas aplicações exigem que as medições sejam feita em locais de difícil acesso ou com risco 

à saúde do homem. Isso torna necessário uma coleta de dados de forma automática e remota. 

Com isso escolheu-se elaborar um sistema de monitoramento remoto utilizando um 

Smartphone com sistema operacional Android que fizesse a aquisição das informações do 

sensores de campo e exibisse através de um supervisório na web os dados coletados. Este 

trabalho visa elaborar um protótipo, mostrando passo a passo como este foi desenvolvido. Os 

resultados apresentados foram obtidos a partir de sua utilização no monitoramento remoto de 

temperatura. 

Palavras-chave: Android, Microcontrolador, Bluetooth, sistema de monitoramento.  
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ABSTRACT 

The transmission of data from sensors has a wide variety of applications in diverse areas. 

Some examples of this are remote monitoring of sensors such as temperature , pressure, flow , 

humidity , strain, among others . Several of these applications require measurements to be 

taken in areas of difficult access or risk to human health .It is necessary to build a system to 

collect data automatically and remotely. It was  elaborated a remote monitoring system using 

a Smartphone with Android operating system that makes the acquisition of information from 

field sensors and exhibited the data collected through a web supervisory. This work aims to 

elaborate a prototype, showing step by step how it was developed. The results were obtained 

from the use of monitoring system of temperature. 

Keywords : Android , Microcontroller, Bluetooth, monitoring system.
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1 INTRODUÇÃO 

A transmissão de informações provenientes de sensores possui uma grande variedade de 

aplicações nas mais diversas áreas. É possível fazer um monitoramento remoto desde uma 

pequena aplicação, como por exemplo medir a temperatura de um certo local, a uma aplicação 

mais robusta, como monitorar sinais vitais de um paciente em um hospital.  

O monitoramento do nível de um rio é de suma importância para a população que vive na sua 

proximidade. Portanto, outra possível aplicação de um sistema de monitoramento remoto seria 

acompanhar o nível de um rio com o objetivo de alertar a população local caso o rio esteja na 

eminência de provocar alguma catástrofe. 

Outra aplicação para este sistema seria o acompanhamento de uma estação meteorológica. 

Acoplado ao sistema estariam vários sensores de medição, como termômetros,  barômetros, 

pluviômetros, entre outros. Os valores desses sensores seriam enviados para uma central, onde 

os dados seriam processados e estimariam assim, de forma automática, a previsão do tempo 

para aquele local. Um exemplo dessa central é o SBCD (Sistema Brasileiro de Coleta de 

Dados), mantido pelo INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). 

A aplicação simulada neste trabalho foi para monitoramento de temperatura em bancos de 

sangue. Nesta simulação é configurada uma certa temperatura de acordo com as exigências 

para que o sangue armazenado fique dentro da temperatura adequada para utilização. Quando 

a temperatura no local estiver acima ou abaixo do desejado, o sistema emite um alerta para 

que isso seja corrigido. Além dos bancos de sangues,esse sistema tem por função monitorar as 

medidas de temperatura mínima e máxima permitidas em locais tais como freezers, 

geladeiras, salas climatizadas, bancos de leite, salas frigoríficas de alimentos, salas para 

acondicionar vacinas etc.  

O sistema foi desenvolvido utilizando um microcontrolador que comunica via bluetooth com 

um aplicativo instalado dentro de um smartphone com sistema operacional Android. Este 

aplicativo envia os dados para um supervisório na internet. A principal vantagem desse 

sistema é que ele pode ser instalado em qualquer local, desde que haja sinal de uma operadora 

de telefone.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Term%C3%B4metro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bar%C3%B4metro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pluvi%C3%B4metro
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1.1 Objetivo  

Desenvolver um sistema de monitoramento remoto, utilizando um aplicativo no sistema 

operacional Android para envio de dados para um supervisório localizado na internet.  

1.2 Justificativa do Trabalho 

Em várias disciplinas do curso de engenharia de controle e automação são utilizados  

microcontroladores para desenvolvimento de práticas e trabalhos.  Sabendo da importância e 

das várias aplicações que esses microcontroladores podem exercer, o microcontrolador se 

torna um do principais instrumentos na área de controle e automação. 

Esse projeto visa fazer uma integração de alguns dos principais componentes da automação. 

Esses componentes são sensores de campo, microcontroladores e sistema de supervisão. A 

forma de como os dados são enviados para o supervisório é utilizando um aplicativo instalado 

em um smartphone como interface entre o microcontrolador e o supervisório. 

1.3 Metodologia Proposta 

O desenvolvimento do trabalho se compreende basicamente em quatro etapas: 

• Estudo do princípio de funcionamento de um microcontrolador; 

• Estudo de linguagens de programação para web sites, como por exemplo PHP e 

HTML; 

• Desenvolvimento da comunicação do microcontrolador com o celular via Android; 

• Elaboração da programação dentro do Android para receber dados do microcontrolador 

e enviar para um supervisório na internet. 

1.4 Estrutura do Trabalho 

Este trabalho foi dividido em quatro capítulos. O primeiro apresenta um contexto introdutório 

sobre o trabalho. No capítulo 2 apresentam-se uma perspectiva histórica, principais conceitos 

sobre os componentes e métodos utilizados. No capítulo 3 é apresentado o desenvolvimento, 

onde é explicado passo a passo como foi desenvolvido o protótipo de um sistema de 

monitoramento remoto com aplicação para sensores de temperatura. Neste mesmo capítulo é 

apresentado a análise dos resultados. Por fim, no último capítulo, são tratadas as conclusões e 

considerações finais. 
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2 COMPONENTES E MÉTODOS 

2.1 Microcontroladores 

Denardin (2014) define um microcontrolador como um sistema computacional completo. 

Nele estão integrados uma CPU (Central Processor Unit), memória de dados e programa, um 

sistema de clock, portas de I/O (Input/Output), incluindo também outros prováveis 

periféricos, como por exemplo, módulos de temporização e conversores A/D entre outros, 

associados em um mesmo objeto.  

2.1.1 Histórico 

No início da década de 1970 foi criado pela Texas Instruments o microcontrolador, quase no 

mesmo período que o primeiro microprocessador foi inventado pela Intel. Os primeiros 

microcontroladores eram microprocessadores com memória integrada como a memória RAM 

e ROM. Em seguida, eles evoluíram para uma larga variedade de dispositivos adaptados para 

aplicações específicas de sistemas embutidos tais como carros e eletrodomésticos (AYCOCK, 

2013). 

O primeiro microcontrolador foi criado, em 1971, por 2 engenheiros na Texas Instruments. 

Gary Boone e Michael Cochram construíram  o TMS 1000, que era um microcontrolador de 4 

bits com ROM e RAM integrados. Esse microcontrolador era usado internamente 

pela empresa em suas calculadoras, de 1972 a 1974, e foi aperfeiçoado ao longo dos anos. Foi 

colocado à venda em 1974 para as indústrias eletrônicas. O TMS 1000 estava disponível em 

diversas configurações de tamanhos de RAM e ROM. Aproximadamente  100 milhões de 

dispositivos TMS 1000 haviam sido vendidos em 1983 (AYCOCK, 2013). 

Ao longo dos anos 90, os microcontroladores com memórias ROM (EEPROM) eletricamente 

apagáveis e programáveis se tornaram disponíveis, tal como a memória flash. Eram  

microcontroladores que poderiam ser programados, apagados e reprogramados usando apenas 

sinais elétricos. Antes da criação desses dispositivos eletricamente reprogramáveis, 

normalmente era necessário programação especializada e hardwares para tal, sabendo que o 

dispositivo tinha que ser retirado do circuito, deixando mais lento o desenvolvimento de 

software e tornando-o mais caro. Quando essa limitação foi removida, os microcontroladores 

puderam ser programados e reprogramados diretamente no circuito, com isso os dispositivos 

poderiam fazer uma atualização com novos software sem a necessidade de serem devolvidos 

http://www.ehow.com.br/historia-microcontroladores-info_42970/
http://www.ehow.com.br/historia-microcontroladores-info_42970/
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ao fabricante. A maioria do microcontroladores de hoje, como os da Microchip , utilizam da 

tecnologia de memória flash. Além do uso geral, esses dispositivos especializados estão sendo 

fabricados para áreas como automotiva, iluminação, comunicação e dispositivos de baixo 

consumo de energia. Eles também têm se tornado menores e mais potentes (AYCOCK, 2013). 

2.1.2 Arquitetura de um microcontrolador 

A Figura 1 mostra a arquitetura de um microcontrolador genérico. 

 

Figura 1: Partes integrantes de um microcontrolador genérico. 

Fonte: MECATRÔNICA FÁCIL, 2008. 

 

 CPU: A CPU ou “Unidade de processamento central” é responsável por todo o 

processamento de dados do microcontrolador. É ela que interpreta os comandos, faz a 

leitura de dados e ativa as portas de I/O’s ou periféricos se necessário. 

 ALU: A Unidade de lógica e aritmética realiza todos os cálculos que envolvam 

registros e ou lógica para tomada de decisões. Ela é ligada e controlada pela CPU em 

um microcontrolador. 

 I/O’s: As linhas de I/O de um microcontrolador são responsáveis pela “entrada” e 

“saída” do mesmo.  

 

 Periféricos: Os periféricos, são circuitos que permitem maior flexibilidade ao 

microcontrolador. Estes variam de acordo com o tipo e modelo. Geralmente 
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escolhemos nosso microcontrolador de acordo com nossas necessidades. Os 

periféricos mais comuns nos microcontroladores são:  

 - USART’s: portas para comunicação serial RS232/RS485 muito utilizadas; 

 - A/D: portas para conversão Analógico/Digital; 

 - Portas I2C, SPI, ETC: portas para comunicação. Permitem interligar 

periféricos externos e/ou outros microcontroladores para a realização de tarefas mais 

complexas; 

 - Timer’s: permitem maior flexibilidade em operações onde necessitamos de 

temporizações; 

 - Watchdog Timer: O cão de guarda permite vigiar o processamento da CPU. 

Ele opera separadamente. Se o programa se perder, o WDT reset a CPU evitando 

travamentos; 

 - Osciladores: Muitos microcontroladores necessitam de poucos componentes 

internos para realizarem seu clock, pois possuem circuitos osciladores internos que 

facilitam nosso trabalho. 

2.1.3 Aplicações 

Os sistemas microcontrolados estão presentes nas mais distintas áreas, entre elas estão a 

automação (industrial, comercial, predial e residencial),  área automobilística, agrícola, 

eletrodomésticos, telecomunicações etc. 

Estima-se que sejam fabricados aproximadamente 63 milhões de veículos anualmente no 

mundo, sendo que cada veículo atual conta com aproximadamente 30 microcontroladores 

para controle de suas funções básicas, podendo chegar a mais de 70 microcontroladores nos 

modelos mais completos. São aplicações que agregam conforto, segurança e eficiência ao 

veículo, tais como: freio ABS, direção eletrônica, controle de tração, injeção eletrônica de 

combustível, controle de suspensão, acionamento inteligente de vidros e travas elétricas, 

acionamento de air-bags, redes internas, aquisição e tratamento de informações colhidas por 

sensores, controles de aceleração, entre outros (CORTELLETI, 2006).  
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Os microcontroladores podem ser facilmente encontrados em quase todos os dispositivos 

eletrônicos digitais que nos rodeiam: teclado do computador, dentro do monitor, disco rígido, 

relógio de pulso, rádio relógio, máquinas de lavar, forno de micro-ondas, telefone etc.  

2.2 Bluetooth 

Bluetooth é definido como um modelo global de comunicação sem fio e de baixo consumo de 

energia, permitindo a transferência de dados entre dispositivos próximos. É utilizado uma 

combinação de hardware e software com o objetivo de permitir que este procedimento ocorra 

entre os mais diversos tipos de dispositivos. A transmissão de dados é feita por meio de 

radiofrequência, possibilitando que um dispositivo detecte o outro independente de suas 

posições, desde que esteja dentro do limite de proximidade (ALEMCRIM, 2008). 

Com o objetivo de atender aos mais variados tipos de aparelhos, foram criados três classes 

baseadas no alcance máximo do Bluetooth: 

Classe 1: potência máxima de 100 mW (miliwatt), alcance de até 100 metros; 

Classe 2: potência máxima de 2,5 mW, alcance de até 10 metros; 

Classe 3: potência máxima de 1 mW, alcance de até 1 metro. 

2.2.1 Histórico 

Como podemos ver pela Figura 2, em 1994 a companhia Ericsson começou a estudar qual era 

a viabilidade de criar uma tecnologia que permitisse ser feito uma comunicação entre 

telefones celulares e acessórios usando sinais de rádio de baixo custo. O estudo foi elaborado 

baseado em um projeto que pesquisava o uso de mecanismos de comunicação em redes de 

telefones celulares, essa pesquisa gerou como resultado um sistema de rádio de curto 

alcance,com implementação relativamente fácil e barata, que recebeu o nome MC-Link 

(ALEMCRIM, 2008). 

Como o projeto foi bem sucedido, outras empresas começaram a ter interesse e passaram a 

fornecer apoio. Com isso, em 1998, foi criado o consórcio Bluetooth SIG (Bluetooth Special 

Interest Group), constituído pelas companhias Ericsson, Intel, IBM, Toshiba e Nokia. Esta 

variedade de empresas foi de suma importância para desenvolver  padrões que garantissem o 

uso e a interoperabilidade da tecnologia nos mais diversos aparelhos. (ALEMCRIM, 2008). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_lavar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Forno_de_micro-ondas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Telefone
http://www.bluetooth.org/
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O Bluetooth então começou a virar uma realidade. Com o desenvolvimento do projeto 

Bluetooth SIG, mais e mais empresas começaram a fazer parte. E no final de 2000, os 

primeiros produtos Bluetooth são lançados. A designação Bluetooth é uma homenagem a um 

rei dinamarquês chamado Harald Blåtand, conhecido como Harald Bluetooth (Haroldo Dente-

Azul). Um de seus principais feitos foi a unificação da Dinamarca e da Noruega, e é em 

alusão a este fato que o nome Bluetooth foi escolhido, como que para dizer que a tecnologia 

proporciona a unificação de variados dispositivos. Não por acaso, o logotipo da tecnologia 

Bluetooth consiste na junção de dois símbolos nórdicos que correspondem às iniciais do 

monarca(ALEMCRIM,2008). 

 

Figura 2: Histórico Bluetooth. 

Fonte: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOM BOSCO, 2005. 

2.2.2 Arquitetura 

A arquitetura Bluetooth é composta basicamente por dois componentes: um transceiver 

(hardware) e uma pilha de protocolos (software). Esta arquitetura faz se tornar possível a 

conexão de dispositivos e a troca de dados entres eles através de seus serviços e 

funcionalidade oferecidos. Uma Bluetooth Wireless Personal Area Network (BT-WPAN) é 

composta de piconets. Cada piconet é um conjunto de até oito dispositivos Bluetooth. Um 

dispositivo é denominado como mestre e os outros como escravos. É possível conectar duas 

piconets através de um dispositivo Bluetooth comum entre elas, formando uma scatternet. 

Estas piconets interconectadas dentro de uma scatternet compõem uma infra-estrutura para 
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Mobile Area Network (MANET), tornando possível a comunicação de dispositivos que estão 

fora de alcance de outro dispositivo ou não diretamente conectados (SIQUEIRA, 2006). 

A Figura 3 mostra um exemplo de uma piconet e uma scatternet. 

 

Figura 3: Uma scatternet formada de duas piconets. 

Fonte: INSTITO DE COMPUTAÇÃO - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, 2006. 

Os dispositivos Bluetooth utiliza uma frequência que opera em uma faixa de rádio não 

licenciado ISM (Industrial, Scientific, Medical) entre 2.4 GHz e 2.485 GHz. O sistema usa 

um mecanismo chamado frequency hopping, que “salta” constantemente de frequência para 

combater interferência e enfraquecimento do sinal.  A cada segundo são realizados 1600 

saltos de frequência. A taxa de transmissão pode alcançar 3 Megabit por segundo 

(SIQUEIRA, 2006). 

Em uma operação típica, um canal físico de rádio é compartilhado por um grupo de aparelhos 

que estão sincronizados a um mesmo clock e a um padrão de saltos de frequência. O 

dispositivo designado como mestre fornece a sincronização de referência.Todos os outros 

dispositivos são admitidos como  escravos. Desta maneira forma-se uma piconet. Os 

dispositivos localizados  em uma mesma piconet usam um padrão de saltos de frequência que 

é algoritmicamente determinado por propriedades na especificação Bluetooth e pelo clock do 

dispositivo mestre. O canal físico é sub-dividido em unidades de tempos denominados slots e 

dentro destes slots são transmitidos entre dispositivos Bluetooth pacotes de dados. 

Dependendo da situação  é possível alocar um  número consecutivo de slots em um único 

pacote. O  mecanismo de frequency hopping é utilizado  na emissão e na recepção de pacotes 
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de dados. Em um canal físico é formado um elo físico entre dois dispositivos, estes 

dispositivos podem transmitir pacotes em ambas as direções. Na piconet existe um link físico 

entre cada escravo e o mestre. Em uma piconet, não há formação de links físicos diretamente 

entre escravos (SIQUEIRA, 2006). 

2.3 Plataforma Android 

Segundo Lecheta (2010), o Android é uma plataforma de desenvolvimento para aplicativos 

móveis como smartphones. Inclui um sistema operacional baseado em Linux, contendo uma 

interface visual rica, GPS, diversas aplicações já instaladas e ainda um ambiente de 

desenvolvimento bastante poderoso, inovador e flexível. 

2.3.1 Características e recursos 

Inicialmente a plataforma Android foi idealizada pelo Google, mas  está sendo e será mantida 

pelo Open Handset Alliance, que é um grupo composto por mais de 30 empresas (de 

tecnologias de dispositivos móveis, provedoras de serviços móveis, fabricantes, entre outros) 

as quais se juntaram com o objetivo de inovar e acelerar o desenvolvimento de aplicações, 

serviços, ampliando os recursos e reduzindo os valores financeiros para o mercado móvel. 

Chega-se a  dizer que a plataforma Android é a primeira plataforma móvel completa, aberta e 

livre. Como já mencionado acima esta plataforma foi desenvolvida utilizando o sistema 

operacional Linux. Sendo assim, todas as características essenciais deste sistema foram 

incorporadas. Estas são algumas características suportadas pela plataforma (RABELLO, 

2008):  

 Framework de Applicação permitindo reuso de componentes;  

 Máquina Virtual Dalvik otimizada para dispositivos móveis;  

 Navegador Web Integrado baseado na engine open source WebKit;  

 Gráficos Otimizados por meio de uma biblioteca de gráficos 2D; e gráficos 3D  

baseados na especificação OpenGL ES 1.0;  

  SQLite para armazenamento de dados em formato de estruturas relacionais;  

  Suporte para mídias de audio (formatos MP3, AAC, AMR), vídeo (MPEG4 e H.264) 

e imagens (formatos JPG, PNG, GIF);  

 Telefonia GSM (dependente de hardware);  

  Bluetooth, EDGE, 3G, e Wi-Fi (dependente de hardware) ; 
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 Câmera, GPS, bússola, e acelerômetro (dependente de hardware) ; 

 Poderoso Ambiente de Desenvolvimento, incluindo um emulador de dispositivo,  

ferramentas para depuração, analisador de memória e performance; e um plugin para  

a IDE Eclipse. 

2.3.2 Arquitetura 

A arquitetura da plataforma Android é dividida basicamente em quatro camadas (RABELLO, 

2008):  

 Applications: está localizada uma lista de aplicações padrões como por exemplo um 

cliente de e-mail, programa de SMS, calendário, mapas, navegador, gerenciador de 

contatos, e outros que serão desenvolvidos pela comunidade, sendo todas essas 

aplicações escritas na linguagem Java. 

 Application Framework: nessa camada estão localizados os componentes que 

permitirão com que sejam utilizadas novas estruturas para futuras aplicações, visando 

a reutilização de código. 

 Libraries e Android Runtime: Essa camada é subdivida no grupo das bibliotecas 

(libraries) e o ambiente de execução (runtime) da plataforma Android. No primeiro 

grupo estão as bibliotecas escritas em C/C++, que são compostas por uma coleção de 

bibliotecas que são utilizadas pela plataforma Android. Estas bibliotecas (libraries)  

são:  

 Biblioteca de sistema C: é uma implementação da biblioteca C 

padrão(libc), otimizada para dispositivos que suportam a plataforma 

Linux (embbeded- linux).  

 Bibliotecas de Mídias: as bibliotecas suportam execução e gravação da 

maioria dos formatos de áudio e vídeo, bem como exibição de imagens, 

incluindo MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG, e PNG.  

 Gerenciador de Superfície: gerencia o acesso ao display do dispositivo 

e camadas de gráficos 2D e 3D de múltiplas aplicações.  

  LibWebCore: uma moderna ferramenta de navegador web que melhora 

tanto o navegador da plataforma Android, quanto um outro navegador 

qualquer desenvolvido.  

  SGL: uma ferramenta de gráficos 2D.  
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  3D libraries: uma implementação baseada na especificação OpenGL 

ES 1.0, a qual utiliza tanto aceleração de hardware 3D e um avançado e 

otimizado software para renderização de modelos tridimensionais.  

 FreeType: renderização em formatos bitmaps e vetoriais de fontes.  

 SQLite: leve ferramenta de banco de dados relacional disponível para 

todas as aplicações.  

Na subcamada de ambiente de execução, a plataforma é composta pela máquina 

virtual Dalvik. Toda e qualquer aplicação em Android roda dentro de seu próprio 

processo, isto é, no contexto da sua instância de máquina virtual. Esta maquina virtual 

foi desenvolvida  para que os dispositivos possam suportar múltiplas máquinas 

virtuais eficientemente.  

 Linux Kernel: Nesta camada está localizado o Linux kernel, que fornece serviços do 

núcleo do sistema como segurança, gerenciamento de memória, gerenciamento de 

processos, pilhas de redes, entre outros.  

A Figura 4 ilustra as camadas da arquitetura da plataforma Android. 

 

Figura 4: As camadas da arquitetura Android.  

Fonte: RABELLO, 2008. 
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2.4 Internet 

 A internet é um aglomerado de redes locais distribuídas pelo mundo, tornando possível a 

interligação entre os computadores através do protocolo de internet. Além de ser  uma das 

melhores formas de pesquisa hoje encontrada, a internet é um dos principais meios de 

comunicação  inventado pelo homem. A capacidade de transmitir dados a longa distância faz 

com que a internet tenha milhões de adeptos diários. Com a internet se pode transmitir texto, 

fotos, vídeos, fazer ligações por voz ou vídeo com pessoas do outro lado do mundo 

instantaneamente (MULLER, 2011). 

2.4.1 Histórico 

A ARPA (Advanced Research Projects Agency) desenvolveu, em 1969, uma rede 

experimental de computadores denominada de ARPAnet. Constituída por quatro 

computadores tinha como objetivo unir pesquisadores, militares e universitários, fazendo com 

que os recursos de seus computadores fossem compartilhados. A ideia foi um sucesso e em 

1972, 50 universidades e instituições militares já possuíam conexões (CUNHA, 2010).  

Com o passar do tempo, a ARPAnet cresceu e se adaptou aos desenvolvimentos tecnológicos. 

Com isso grandes companhias construíram redes baseadas na ARPAnet, em especial a NSF 

(Fundação Nacional para a Ciência) que em 1985, interligou os supercomputadores de seus 

centros de pesquisa, o que resultou na rede conhecida como NSFNET. Em 1986, a NSFNET 

foi conectada à ARPAnet e esse conjunto de todos os computadores interligados passou a ser 

chamado oficialmente como INTERNET (CUNHA, 2010). 

Depois de 1993 a Internet deixou de ser uma instituição de natureza apenas acadêmica e 

passou a ser explorada comercialmente, tanto para construção de novos backbones (estrutura 

básica para transmissão de dados na Internet) por empresas privadas como para 

desenvolvimento de serviços diversos, fazendo assim  uma abertura a nível mundial 

(CUNHA, 2010). 

2.4.2 Arquitetura 

 A arquitetura da internet é baseada no protocolo TCP/IP. Isso permite que todos os 

computadores conectados a Internet possam trocar informações. Essa linguagem em comum é 

formada por dois componentes: TCP (Transmission Control Protocol – Protocolo de Controle 

de Transmissão)  e o IP (Internet Protocol – Protocolo de Internet). Sendo assim, qualquer 
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computador que deseje se comunicar na Internet precisa se comunicar em TCP/IP.  Cada 

computador conectado a rede recebe um número, chamado Endereço IP. Os endereços IP são 

representados por um conjunto de quatro números separados por pontos (ex: 200.176.3.142). 

Cada conjunto é representado por um byte, ou seja, 0 a 256 em valores decimais (CUNHA, 

2010). 
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3 DESENVOLVIMENTO 

Como vimos, no capítulo 1, o sistema de monitoramento remoto via Android tem várias 

aplicações. Para este trabalho foi proposto fazer o monitoramento remoto da variável 

temperatura.  

Para a transmissão de dados foi utilizado o 3G ou Wi-Fi. A Tabela 1 mostra as vantagens e 

desvantagens da utilização de algumas tecnologias de transmissão de dados. 

Tecnologia Vantagens Desvantagens 

GPRS/GSM - Possibilidade de 

comunicação a grandes 

distâncias que podem 

ultrapassar inclusive os 

limites nacionais; 

-Necessidade de pagamento 

de taxa de manutenção de 

serviço. 

3G 

(Abordada neste trabalho) 

- Possibilidade de 

comunicação a grandes 

distâncias que podem 

ultrapassar inclusive os 

limites nacionais; 

 

-Necessidade de pagamento 

de taxa de manutenção de 

serviço. 

PLC -Utilização da estrutura de 

cabeamento da própria rede 

elétrica; 

 

- Distância de comunicação 

limitada a algumas centenas 

de metros; 

-Grande variação da taxa de 

transmissão gerada por 

interferências das cargas 

elétricas; 

ZIGBEE - Comunicação sem fio rápida 

e sem necessidade de 

pagamento de taxa de 

manutenção de serviço. 

- Distância de comunicação 

limitada a alguns quilômetros; 

- Distância de comunicação 

reduzida pela existência de 

barreiras físicas; 

 

Tabela 1: Comparativos entre tecnologias de transmissão de dados. 

Fonte: SPACEK, 2012. 

Podemos notar que a utilização do 3G como transmissão de dados tem como principal 

desvantagem a necessidade de pagamento de taxa de manutenção de serviço. Em contra 
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partida, essa tecnologia possui grandes vantagens como a possibilidade de comunicação a 

grandes distâncias. 

3.1 Aplicação 

3.1.1 Monitoramento remoto de temperatura 

Os ambientes hospitalares necessitam de um monitoramento de temperatura e umidade para a 

manutenção dos medicamentos, vacinas etc. Os controles ambientais, especialmente para 

temperatura são essenciais para manter a segurança, pureza e eficiência do medicamento.   

Neste trabalho foi proposto o monitoramento de um  banco de sangue de um hospital ou uma 

clínica.  Define-se sangue total como sendo o sangue coletado sem nenhuma modificação ou 

processamento, utilizando um sistema de bolsas plásticas, estéreis, apirogênicas e com 

solução anticoagulante- preservante. Segundo a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária, 2011 ), após a coleta do sangue total, este deve ser armazenado a uma temperatura 

de +2ºC a +6ºC. O tempo de armazenamento depende da solução anticoagulante utilizada.  

A partir das especificações acima, foi elaborado um protótipo para fazer uma simulação de 

monitoramento e controle de um banco de sangue.  Neste protótipo foi usado um LED branco 

que representa um sistema de aquecimento e um cooler que representa um sistema de 

resfriamento. Foram utilizados no protótipo os seguintes componentes: 

 Sensor de temperatura LM 35 

 Módulo Arduino Uno R3   

 Módulo de Bluetooth Rs232 

 Smartphone com Android 

 Computador com acesso à Internet como supervisório 

 4 LED's de cores diferentes 

 1 cooler 

A Figura 5 mostra uma foto do protótipo desenvolvido. 

http://portal.anvisa.gov.br/
http://portal.anvisa.gov.br/


28 
 

 

Figura 5: Protótipo desenvolvido. 

3.1.2 Sensor de temperatura LM 35 

O sensor LM35 é um sensor de precisão, fabricado pela Texas Instruments, apresenta uma 

saída de tensão linear relativa à temperatura em que ele se encontra no momento em que é 

alimentado por uma tensão de 4-20Vdc e GND, tendo em sua saída um sinal de 10mV para 

cada grau Celsius de temperatura. Além de possuir um sinal de saída linear, o LM 35 

apresenta uma outra boa vantagem com relação aos demais sensores de temperatura 

calibrados em “KELVIN”, não necessitando nenhuma subtração de variáveis para que se 

obtenha uma escala de temperatura em graus Celsius (TEXAS INSTRUMENTS, 2013). 

O LM35, além de  não necessitar de qualquer calibração externa, fornece valores  dentro da 

faixa de temperatura de –55ºC à 150ºC. Este sensor tem saída com baixa impedância, tensão 

linear e calibração inerente precisa, fazendo com que o interfaceamento de leitura seja 

especificamente simples, barateando todo o sistema em função disto. 

Este sensor pode ser alimentado com alimentação simples ou simétrica, dependendo do que se 

desejar como sinal de saída, mas independentemente disso, a saída continuará sendo de 

10mV/ºC. Ele drena apenas 60μA para estas alimentações, sendo assim seu auto-aquecimento 

é de aproximadamente 0.1ºC ao ar livre (TEXAS INSTRUMENTS, 2013). 
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A Figura 6 mostra a foto do sensor de temperatura LM 35, utilizado no protótipo elaborado. 

 

 

Figura 6: Sensor de temperatura LM 35. 

  

Sua função no protótipo é basicamente fazer a leitura da temperatura local. O sensor LM 35  é 

conectado da seguinte  forma com o microcontrolador Arduino, como mostra a Figura 7:  

 

Figura 7: Sensor de temperatura LM 35 com Arduino.  

Fonte: LADYADA, 2012. 

 

No protótipo elaborado o sensor LM 35 é alimentado com 5 volts e gera um sinal de saída o 

qual é lido pela porta de entrada analógica do Arduino. 
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3.1.3 Arduino 

O Arduino Uno R3 é uma placa de desenvolvimento microcontrolada baseada no 

ATmega328P. Ele possui 14 pinos de entrada/saída digital (dos quais 6 podem ser usados 

como saídas analógicas PWM), 6 entradas analógicas, um cristal oscilador de 16 MHz, uma 

conexão USB, uma entrada para alimentação, um cabeçalho ICSP e um botão de reset 

(ARDUINO, 2014). 

A Tabela 2 mostra as principais características do Arduino Uno R3. 

  Microcontrolador ATmega328P 

  Tensão operacional 5V 

  Tensão de alimentação (recomendada) 7-12V 

  Tensão de alimentação (limites) 6-20V 

  Pinos I/O digitais 14 (dos quais 6 podem ser saídas PWM) 

  Pinos de entrada analógica 6 

  Corrente contínua por pino I/O 40 mA 

  Corrente contínua para o pino 3.3V 50 mA 

  Memória flash 32 KB (2KB usados para o bootloader) 

  SRAM 2 KB 

  EEPROM 1 KB 

  Velocidade de clock 16 MHz 

Tabela 2: Características do Arduino Uno.  

 Fonte: ARDUINO, 2014. 
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Para sua utilização é necessário apenas fazer a conexão com um computador, através de um 

cabo USB, e instalar o software do Arduino oferecido no próprio site. 

O Arduino UNO pode ser alimentado pela conexão USB ou por qualquer fonte de 

alimentação externa. A fonte de alimentação é selecionada automaticamente. 

Os pinos do Arduino Uno são definidos da seguinte forma: 

 VIN: Entrada de alimentação para a placa Arduino quando uma fonte externa for 

utilizada. Você pode fornecer alimentação por este pino ou, se usar o conector de 

alimentação, acessar a alimentação por este pino. 

 5V: A fonte de alimentação utilizada para o microcontrolador e para outros 

componentes da placa. Pode ser proveniente do pino VIN através de um regulador on-

board ou ser fornecida pelo USB ou outra fonte de 5 volts. 

 3V3: Alimentação de 3,3 volts fornecida pelo chip FTDI. A corrente máxima é de 50 

mA. 

 GND: Pino terra. 

 Entrada e Saída: Cada um dos 14 pinos digitais do Arduino UNO pode ser usado 

como entrada ou saída usando as funções de pinMode(), digitalWrite(), 

e digitalRead(). Eles operam com 5 volts.  

 Pinos com funções especializadas:  

 Serial: 0 (RX) e 1 (TX): Usados para receber (RX) e transmitir (TX) dados 

seriais TTL. Estes pinos são conectados aos pinos correspondentes do chip 

serial FTDI USB-to-TTL. 

 External Interrupts: 2 and 3: Estes pinos podem ser configurados para disparar 

uma  interrupção por um baixo valor, uma elevação ou falling edge ou uma 

mudança de valor.  

 PWM: 3, 5, 6, 9, 10, e 11: Fornecem uma saída analógica PWM de 8-bit com a 

função analogWrite(). 

 LED: 13: Há um LED já montado e conectado ao pino digital 13. Quando o 

pino está no valor HIGH, o LED acende; quando o valor está em LOW, ele 

apaga. 

 O Arduino UNO tem 6 entradas analógicas e cada uma delas tem uma 

resolução de 10 bits (i.e. 1024 valores diferentes).  

http://arduino.cc/en/Reference/PinMode
http://arduino.cc/en/Reference/DigitalWrite
http://arduino.cc/en/Reference/DigitalRead
http://arduino.cc/en/Reference/AnalogWrite
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A Figura 8 mostra a foto do Arduino Uno utilizado na elaboração do protótipo.  

 

Figura 8: Arduino Uno.  

Fonte: ARDUINO, 2014. 

 3.1.3.1 Lógica implementada no Arduino 

O Microcontrolador Arduino Uno é responsável pela maior parte do processamento de dados 

do sistema de monitoramento remoto de temperatura. 

O  Arduino trabalha internamente com dados digitais, portanto é necessário traduzir o sinal 

analógico para um valor digital. Esse processo é feito pelo conversor Analógico digital, ADC 

ou conversor A/D, do próprio microcontrolador. Portanto, o valor analógico recebido na 

entrada analógica é convertido para um valor digital, cujo valor varia de acordo com a 

resolução do microcontrolador, que no caso do arduino Uno possui uma resolução de 10 bits 

(i.e. varia de 0 a 1023). Como citado anteriormente, cada 10 mV gerado pelo sensor LM 35 

equivale a 1 grau Celsius, sendo assim, foi utilizado a seguinte fórmula para que tenhamos o 

verdadeiro valor da temperatura: 

Temperatura (ºC) = valor digital do sinal da porta analógica * 0.48828125; 

Na fórmula, o valor digital recebido na porta analógica é multiplicado por uma constante. Isso 

é feito pois o sinal de saída do LM 35 é um sinal linear.   

Feita essa conversão, temos assim o valor real da temperatura local. Esse valor é armazenado 

em uma variável chamada temp.  
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Como já dito anteriormente, o protótipo de monitoramento de temperatura é composto por 4 

LED's de diferentes cores e um cooler. Os LED's são divididos nas seguintes cores: vermelho, 

verde, amarelo e branco, cada um ocupando uma saída digital.  

A variável temp é comparada com os limites da temperatura desejada, gerando as seguintes 

ações: 

O LED vermelho indica quando a temperatura dentro da câmera de resfriamento está acima 

do desejado, no caso, acima de +6ºC. Quando a temperatura estiver acima de +6ºC é também 

acionado um cooler (usando uma saída digital) simulando um sistema de resfriamento. 

O LED verde indica quando a temperatura está dentro da faixa desejada (+2ºC a + 6ºC). 

O LED amarelo indica quando a temperatura estiver abaixo do valor mínimo, ou seja, abaixo 

de +2ºC. Junto ao LED amarelo é também acionado um LED branco, que simula o sistema de 

aquecimento da câmara. 

A porta serial do Arduino tem a função de receber (RX) e transmitir (TX) dados seriais. No 

protótipo elaborado, a porta serial é responsável por enviar os dados de temperatura (variável 

temp) impressos nela, via bluetooth para o aplicativo no smartphone. 

A Figura 9 representa o fluxograma da lógica implementada no Arduino. 

 

Figura 9: Fluxograma da lógica no Arduino. 
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3.1.4 Módulo Bluetooth  

O papel do módulo Bluetooth, basicamente, é enviar  a informação do valor da temperatura, 

emitida pela porta serial do Arduino, ao celular com o aplicativo em plataforma Android. Foi 

utilizado o Módulo de comunicação Bluetooth Rs 232, representado na Figura 10. 

 

Figura 10: Módulo de comunicação Bluetooth Rs 232. 

A Tabela 3 mostra as especificações do módulo Bluetooth Rs 232. 

USB protocolo USB v1.1/2.0 

Bluetooth versão v2.0+EDR 

Tensão de funcionamento  3,3v (2,7-4.2v) 

Taxa de transmissão padrão 9600 

Cobertura do sinal 10 metros 

Frequência  2,4 GHz Banda ISM 

Tamanho do item  4.3 * 1.6 * 0.7 centímetros 

Tabela 3: Especificações do módulo Bluetooth Rs 232.  

Fonte: VINITRÔNICA, 2014. 
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Para que seja feita essa transferência de dados, o módulo Bluetooth é conectado ao Arduino 

como mostrado na Figura 11: 

 

Figura 11: Conexão entre o Arduino e o módulo Bluetooth. 

Feito isso, para que o ocorra a comunicação, o aplicativo criado no celular é autenticado e 

pareado com o módulo Bluetooth, permitindo o envio do valor da temperatura para o celular. 

3.1.5 Aplicativo em plataforma Android 

Foi desenvolvido um aplicativo para celular com sistema operacional Android chamado 

"Monitoramento". Seu principal objetivo é coletar os dados provenientes do Arduino pelo 

módulo Bluetooth e enviar para um banco de dados na internet, que vai exibir esses valores 

em um site, funcionando como supervisório. 

O aplicativo foi desenvolvido em uma interface visual de código aberto na web que permite 

que qualquer um possa programar seus próprios aplicativos. Essa ferramenta é chamada App 

Inventor. 

O App Inventor foi originalmente desenvolvido no Google Labs, mas atualmente pertence ao 

MIT Labs, do Massachussets Institute of Technology, USA (SANTOS, 2014).  Essa 

ferramenta é composta por duas seções: o App Inventor Designer e o App Inventor Blocks 

Editor, cada um exercendo uma função específica. 
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No App Designer é criado a interface do  projeto. Nele é desenhado o aplicativo, escolhendo a 

posição dos botões e imagens, inserindo fotos, droplists, checkboxes e outros componentes 

disponíveis para a construção de um programa, como mostrado na Figura 12.  

 

Figura 12: Interface do aplicativo desenvolvido no App Inventor Designer. 

 

No App Inventor Blocks Editor são associadas ações para cada item do programa. Nesta parte 

é desenvolvida a lógica do programa. 

Dentro do App Inventor Blocks Editor foi desenvolvida toda a lógica do aplicativo. Um 

importante pré-requisito para o funcionamento do sistema, é que o celular, no qual o 

aplicativo vai ser instalado, possua bluetooth e acesso a internet, seja via Wi-Fi ou 3G. Para 

que os dados da temperatura local sejam enviados para o banco de dados na internet é 

indispensável que o aplicativo esteja conectado com o módulo Bluetooth, isto pode ser feito 

clicando no botão Conectar do aplicativo (o Bluetooth do celular deve estar ligado). Uma vez 

conectado com o módulo o Bluetooth, o aplicativo Monitoramento envia automaticamente 

todos os dados recebidos para a internet. Sendo assim, estes dados são armazenados em um 

banco de dados do servidor. 

A Figura 13 representa através de um fluxograma a lógica implementada no aplicativo. 

 

 



37 
 

 

Figura 13: Fluxograma da lógica do aplicativo. 

A Figura 14 mostra a interface do aplicativo no smartphone. 

 

 

Figura 14: Interface do aplicativo no smartphone. 
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3.1.6 Supervisório na internet 

O supervisório desenvolvido para o sistema de monitoramento remoto de temperatura tem 

como objetivo principal  monitorar a temperatura de um determinado local em qualquer lugar 

com acesso a internet. 

O primeiro passo para desenvolver o supervisório em uma plataforma web é fazer o registro 

de um domínio e a escolha de um serviço de hospedagem. O domínio é o endereço do seu site 

na internet. O conteúdo do site precisa estar disponível em tempo integral na internet. Para 

isso, é necessário ter um plano de hospedagem de sites para que o site contendo o supervisório 

de monitoramento remoto seja armazenado. Para o protótipo foi utilizado o domínio: 

www.rgbsuite.com/gui e a hospedagem com a empresa DreamHost. 

Para a criação do site foram utilizadas as linguagens PHP, HTML e JavaScript. O HTML   é 

uma linguagem utilizada para produção de páginas web,  interpretadas pelos navegadores. O 

JavaScript é uma linguagem de programação web. Os  scripts são executados do lado do 

cliente e interagem com o usuário sem a necessidade de  passar pelo servidor, controlando o 

navegador, alterando o conteúdo do documento exibido. A linguagem PHP permite criar sites  

dinâmicos, possibilitando uma interação com o usuário através de formulários, parâmetros da 

URL e links. Uma diferença da linguagem PHP em relação ao JavaScript e HTML é a 

possibilidade de interagir com bancos de dados e aplicações existentes no servidor, com a 

vantagem de não expor o código fonte para o cliente. Isso pode ser útil quando o programa 

está lidando com senhas ou qualquer tipo de informação confidencial (BARRETO, 2000).  

Na elaboração do site foi utilizado o software FileZila para envio dos arquivos do 

supervisório para o servidor na web, utilizando o protocolo FTP. 

Também foi utilizado no desenvolvimento do supervisório a biblioteca HighCharts, escrita em 

JavaScript, responsável pela criação e exibição de gráficos dinâmicos.  

Como foi mencionado na seção anterior, os dados enviados do aplicativo para a web são 

armazenados em um banco de dados. Como foi desenvolvido apenas um protótipo, não se fez 

necessário a utilização de um banco de dados mais robusto. Os dados são armazenados em um 

arquivo TXT, em que cada linha contém um conjunto de dados da seguinte forma: data do 

recebimento; horário; valor da temperatura. 

Ex: 29-05-2014 17:41:48 19.53 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Navegador_(inform%C3%A1tica)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem_de_programa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem_de_script
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Foi desenvolvido uma lógica no site com o objetivo simplesmente de ler os dados 

armazenados no arquivo TXT e exibir em um gráfico (Horário x Temperatura), como mostra 

a Figura 15. Desta forma, é possível monitorar a temperatura simplesmente com um 

dispositivo que tenha acesso a internet. 

 

 

Figura 15: Gráfico exibido no supervisório na web. 

3.2 Análise de resultados 

Foi proposto neste trabalho o desenvolvimento de um sistema de monitoramento remoto com 

a utilização de um aplicativo. Elaborou-se um protótipo desse sistema que apresentou um bom 

desempenho e bons resultados. 

Além disso, com o desenvolvimento do trabalho, pôde-se notar que esse sistema de 

monitoramento remoto via Android é flexível, pois podem ser incorporados ao sistema a 

utilização de SMS, GPS etc. 

Como foi visto ao longo do trabalho, a  variável utilizada como aplicação pelo sistema de 

monitoramento remoto via Android foi a temperatura, mas como também foi dito, esse 

sistema possui inúmeras outras aplicações. 
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4 CONCLUSÃO 

O microcontrolador é um componente que vem sendo base para o desenvolvimento de 

inúmeras aplicações.  

Com a evolução dos smartphones e também por possuir uma base de código aberta, o Android 

hoje vem sendo utilizado em aplicações dos mais variados tipos. 

Atualmente, a internet é um dos meios de comunicação mais usado no mundo. A utilização de 

uma página de internet como supervisório é um fator que torna disponível os dados para 

monitoramento em qualquer local com acesso a internet, ou seja, no mundo todo. 

Neste trabalho foi possível desenvolver um sistema de monitoramento remoto, composto por 

hardware e software que estabelecem comunicação entre si sem utilização de meio físico, 

através da tecnologia 3G ou Wi-Fi.  Foi desenvolvido então, um sistema para o 

monitoramento da temperatura. 

A utilização do 3G possibilita a aplicação do sistema em qualquer lugar que possua sinal de  

operadora de celular. Sendo que, a leitura de dados pode ser feita em dispositivos com acesso 

a internet. Destaca-se que este trabalho possibilitou uma integração de tecnologias que são 

bastantes promissoras no mercado, como o Android e o Bluetooth, com tecnologias já 

consolidadas, como a Internet e os microcontroladores.  

4.1 Trabalhos futuros 

Visto que o sistema desenvolvido neste trabalho possui inúmeras aplicações, se sugere uma 

elaboração de um sistema de alerta  que consiga detectar o risco de deslizamento através do 

deslocamento do solo, utilizando extensômetros como detectores de deformação. 

Com o refino do sistema, também é possível desenvolver uma estação meteorológica, 

utilizando diversos sensores de entrada. 

É importante ressaltar que o protótipo foi desenvolvido utilizando energia elétrica comercial, 

ou seja, caso a implantação desse sistema seja em locais remotos, onde não tenha energia 

elétrica de fácil acesso, é necessário a utilização de outra fonte de energia, como por exemplo 

a energia solar. 

Também é possível desenvolver um controle de algum equipamento, como por exemplo um 

motor, no microcontrolador e fazer o seu monitoramento no supervisório.  
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Enfim, este trabalho pode ser aprimorado para vários tipos de sistemas de automação, pois ele 

possui uma arquitetura que vai desde da aquisição até o monitoramento e controle dos dados. 
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