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RESUMO 

 
ABDALLA, B. S. Desenvolvimento de datalogger e servidor de banco de dados via 
embarcados: um estudo de coleta de dados de transectos móveis georeferenciados. 
Cuiabá, 2015. 74p. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) – Programa de 
Pós-graduação em Ciências Ambientais, Universidade de Cuiabá.  
 
 
 
Neste trabalho são estabelecidas uma proposta de método de coleta de dados 
microclimáticos, utilizando o microcontrolador Arduino e o Raspberry Pi. O objetivo 
deste estudo foi desenvolver um equipamento de baixo custo com uma curva de 
aprendizagem baixa para um melhor foco na pesquisa. O dispositivo tem como função 
de coletar a temperatura e umidade relativa do ar e em seguida os transmitirem, através 
de uma rede sem fio, para um local adequado ao armazenamento dos dados. Após a 
montagem e a calibragem do sistema de coleta, foram realizados transectos moveis 
georeferenciados no Parque Mãe Bonifácia, com objetivo de validar o equipamento 
desenvolvido. 
 
 
 
Palavra-chave: Arduino, Raspberry Pi, Sensores, Datalogger, Embarcados. 
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ABSTRACT 
 

ABDALLA, B. S. Development of data logger and database server via embedded: a 
study of data collection of mobile georeferenced transects.Cuiabá, 2015. 74p. 
Dissertation (Master in Environmental Sciences) – Programa de Pós-graduação em 
Ciências Ambientais, Universidade de Cuiabá.  
 
 
 
This work established a proposal for collecting microclimate data method using the 
Arduino and the Raspberry Pi microcontrollers. The objective of this study was to 
develop a low-cost equipment with a low learning curve to better focus on research. 
The device has the function of collecting temperature and relative humidity and then 
sending it through a wireless network for a suitable place to store data. After the 
assembly and calibration of the collection system, mobile geo-referenced transects 
were made in Parque Mãe Bonifácia, to order to validate the equipment developed. 
 
 
 
Keywords: Arduino, Raspberry Pi, Sensors, Datalogger, Embedded. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1. PROBLEMÁTICA 
 
Em pesquisas sobre microclimas há a necessidade de coletar dados por meio 

de equipamentos que, em sua maioria, são importados e possuem custos de aquisições 
elevados devido ao processo de importação e variação da taxa de cambio. 

Por sua vez, os equipamentos também possuem uma grande quantidade de 
cabos e conexões, o que dificulta o transporte e a montagem. Os aparelhos sem fios 
são mais versáteis e tornaram-se boas alternativas para aquisições de baixo custo. 

A dificuldade de produzir um equipamento de coleta de dados microclimáticos, 
torna-se um grande desafio entre os pesquisadores, que pretendem manter mais 
esforços e tempo no que tange ao andamento do projeto em si, do que na fabricação e 
elaboração do aparelho, que será utilizado em algumas fases do projeto.  

Nesse sentido, a criação de equipamentos sem fio de custo acessível e de fácil 
construção, tornou-se uma possibilidade vantajosa e importante no que se refere a 
coleta de dados microclimáticos.  

 
 

1.2. JUSTIFICATIVA 
 
Havendo uma demanda de equipamentos de baixo custo, para realizar coletas 

e armazenamentos de dados microclimáticos, se faz necessária a confecção destes para 
o processamento de dados meteorológicos, seu armazenamento em um local adequado, 
sua concentração para serem analisados posteriormente, possibilitando, dessa maneira, 
um estudo mais avançado a posteriori. 

Para sua construção pode-se utilizar tecnologias opensorce com uma curva de 
aprendizagem baixa, ou seja, o tempo gasto para adquiri conhecimento sobre a 
tecnologia é baixo, pois dessa maneira possuirá um custo reduzido e permitirá ao 
pesquisador desenvolver o instrumento de maneira mais rápida e eficaz, permitindo 
assim um foco maior na pesquisa. 
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Portanto, o objetivo geral foi a construção de um sistema sem fio de coleta de 
dados microclimáticos de baixo custo. Utilizando a interface de coleta, o qual será 
responsável por ler informações referentes a temperatura e umidade relativa do ar, e 
posteriormente enviá-las através da rede sem fio para o módulo concentrador, onde as 
informações obtidas por diversas interfaces de coleta será armazenado. 

Para alcançar o objetivo geral deve-se cumprir os seguintes objetivos 
específicos: 

 Desenvolvimento do módulo de interface de coleta de dados utilizando 
Arduino UNO, sensor de coleta de temperatura e umidade relativa do 
ar e uma Shield Wifi; 

 Desenvolvimento do software utilizado pelo Arduino; 
 Desenvolvimento do módulo concentrador utilizando o Raspberry Pi e 

o dongle Wifi; 
 Desenvolvimento do software necessário para recepcionar os dados 

enviados pelo módulo de interface; 
 Calibração dos sensores; 
 Análise de dados microclimáticos. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1. AMBIÊNCIA CLIMÁTICA EM ESPAÇO ABERTO 
 
A ambiência é um espaço organizado e dinâmico que constitui um meio físico, 

preparado para as atividades humanas, portanto, o estudo da ambiência climática em 
espaço aberto faz parte do estudo do clima de regiões de áreas abertas, como parques 
e praças. 

A palavra clima vem da palavra grega clim, o qual significa a inclinação de um 
ponto da terra em relação ao sol. O termo clima pode utilizado de maneira equivocada 
em relação a “tempo”, mas o tempo meteorológico é a situação física das condições 
atmosféricas observado em um determinado local e instante, já o clima é uma análise 
do tempo durante certo período, das características atmosféricas, abrangendo uma 
grande quantidade de dados e fenômenos climáticos de uma determinada região.  

 
2.1.1. Clima 

 
O clima de uma determinada área resulta, principalmente, de três influências: 

processos atmosféricos resultantes dos fatores geográficos locais, influência dos 
padrões do clima de escala imediatamente inferior e o efeito dos sistemas atmosféricos 
atuantes em larga escala (OLIVEIRA, 2011). 

A climatologia é o ramo da Ciências Ambientais responsável pelo estudo do 
clima, visando explicar o comportamento dos fenômenos atmosféricos durante um 
período de tempo em determinado local. O clima é marcado por irregularidade dos 
fenômenos atmosféricos, tornando o seu estudo complexo, portanto não é possível 
descrevê-lo apenas com as medias aritméticas da temperatura, umidade e precipitação, 
visto que, dois lugares com as mesmas médias anuais podem ter climas distintos. 

Sendo assim, o estudo do clima deve abranger o maior número de dados, além 
das condições médias do tempo de uma determinada área, incluindo considerações dos 
desvios em relação às médias, variações extremas e as probabilidades de frequência 
de ocorrência de determinadas condições de tempo (AYOADE, 2004). 
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Os fenômenos climáticos mais comuns usados para definir o clima sobre uma 
determinada área são a temperatura e a precipitação pluvial, porém, elementos como 
vegetação, relevo, altitude, latitude, solo, a presença de massas líquidas, correntes 
marítimas, a translação da Terra ou ainda as presenças de centros urbanos participam 
do sistema complexo que é o clima de um lugar. (BARROS, 2009) 

A radiação solar é uma variável responsável por desencadear os principais 
processos relacionados a alguns elementos climáticos, como por exemplo, temperatura 
e umidade do ar, precipitações ou ventos, portanto a maioria das classificações 
climáticas tem a radiação solar como agente principal do clima. 

Do total de radiação que atinge a Terra 8% é radiação ultravioleta, na faixa de 
comprimento de onda menor que 0,4 μm, 40% é luz nos comprimentos de onda 
compreendidos entre 0,4 μm e 0,7 μm e os 52% restantes são os infravermelhos de 
comprimentos superiores a 0,7 μm (BARRY & CHORLEY, 2010). 

Para que a radiação solar, a qual atinge a Terra, alcance o solo, deve atravessar 
uma massa fluídica gasosa chamada atmosfera, a qual é composta de elementos fixos, 
a variáveis no espaço e no tempo. Como elementos fixos constituintes da atmosfera, o 
nitrogênio é o de maior concentração, com cerca de 78%; o oxigênio com 
aproximadamente 21%, e os gases nobres como o argônio, xenônio, criptônio, entre 
outros são os componentes restantes. Como elementos variáveis temos o vapor d’água, 
CO2, CO, SO2, P2O4 (AHRENS, 2012). 

De acordo com o Varejão-Silva (2006), não são somente as nuvens 
responsáveis por reduzirem a incidência da radiação solar na superfície da Terra, isso 
ocorre devido as perdas com à absorção e reflexão por constituintes atmosféricos. Para 
Ometto (1981), o comprimento de onda na faixa de 220 a 280 nanômetro é filtrada na 
atmosfera e os comprimentos de onda que alcançam a superfície do solo inicia a partir 
dos 280 nanômetros e tem a intensidade aumentada até 490nm e descendente até 4000 
nanômetros. 

Uma parcela da energia absorvida pela superfície é convertida em calor 
provocando a elevação da temperatura. A comparação da temperatura de dois corpos 
torna possível determinar o sentido e a intensidade do fluxo de energia na forma de 
calor. Um corpo pode absorver a energia em forma de calor, ou emitir essa energia, 
caso tenha a temperatura maior que a do meio (ambiente, espaço), ocorrerá a emissão 
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de energia em forma de calor e se a temperatura do corpo for menor que o ambiente 
ira absorver a energia do mesmo, a troca de energia irá acontecer até que ocorra um 
equilíbrio térmico, no qual a taxa de emissão é igualada a taxa de absorção de radiação. 

Para que se possa compreender melhor a absorção e a emissão de energia 
eletromagnética, deve-se partir da estrutura atômica. Em um átomo, os elétrons adotam 
características vibratórias conforme o estado de energia em que está definido 
(VAREJÃO-SILVA, 2006). O estado mais baixo de um átomo constitui o estado 
básico, os demais estados são chamados de excitados, quanto mais excitado o elétron 
estiver, mais estará afastado do núcleo, portanto, um elétron só pode assumir certos 
níveis discretos de energia. 

A passagem de um elétron excitado de um determinado nível para um nível 
inferior só ocorre com a emissão de uma pequena quantidade de radiação, de maneira 
similar ocorre quando um elétron passa para um nível superior, mas ao invés de emitir 
energia, irá ocorrer a absorção da mesma (HURWIC, 1994). 

Um corpo que absorve perfeitamente qualquer comprimento de onda é 
conhecido como corpo negro, embora este tipo de corpo seja apenas conceitual, tem 
uma importância fundamental pois, em algumas faixas da região infravermelha do 
espectro, muitos corpos reais atuam como se fossem um corpo negro. Então o 
comportamento de como cada corpo lida com determinados comprimentos de ondas 
pode ser simulado através desse referente. (VAREJÃO-SILVA, 2006). 

A superfície terrestre também se torna emissora de radiação térmica quando 
aquecida pela radiação solar. Devido a sua temperatura média, essa emissão ocorre 
predominantemente na faixa do infravermelho, com 9% do total na faixa da janela 
atmosférica, escapando para o espaço, e a maior parte sendo absorvida pelos 
constituintes da atmosfera (BARROS, 2009). O processo o qual alguns gases da 
atmosfera absorvem parte da energia infravermelha emitida pela superfície terrestre é 
conhecida como efeito estufa, responsável por manter a temperatura da Terra 
aproximadamente 34ºC mais quente do que seria sem o efeito estufa (CALIJURI & 
CUNHA, 2013), constituindo, dessa forma, um clima adequado para a nossa 
civilização. 

Em áreas urbanas, a substituição do ambiente natural por paisagens de grandes 
construções, tem acarretado um aumento da energia térmica emitida por essas 
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superfícies de concretos, produzindo um aumento da temperatura do ar atmosférico e 
consequentemente a elevação das médias térmicas.  

Entretanto, nem toda a energia absorvida pela superfície se converte em 
elevação de temperatura, uma parte dessa energia faz com que ocorra evaporação da 
água, a sublimação do gelo e a transpiração dos vegetais. Todo o vapor d’água irá se 
misturar ao ar atmosférico.  

Portanto, ao ingressar na atmosfera, o vapor d’água leva consigo o calor latente 
consumido na transição de fase (passagem do estado inicial em que se encontra, sólido 
ou líquido, ao estado gasoso). Transferindo ao ambiente o calor latente liberado, 
quando ocorre a volta ao estado líquido ou sólido. (VAREJÃO-SILVA, 2006) 

A condensação do vapor d’água ocorre pelo resfriamento do mesmo em contato 
com a superfície, pela fusão de uma massa de ar quente com uma massa fria ou por 
resfriamento adiabático, de acordo com Ometto (1981), esse processo ocorre quando 
a superfície do solo, em um dado local, por uma razão qualquer (topografia, coloração, 
vegetação), sofre um aquecimento diferente daquele do meio adjacente. O ar 
imediatamente acima dessa parcela do solo, tornando-se mais energético, tende a 
ascender rapidamente em condição adiabática, devido a sua velocidade e a baixa 
condutividade térmica do ar.  

Alguns dos fatores os quais são responsáveis por causarem alteração da pressão 
atmosférica são a temperatura e a umidade do ar presente. Denomina-se pressão 
atmosférica ao peso exercido por uma coluna de ar, em que se encontra acima do 
observador, em dado instante e local (VAREJÃO-SILVA, 2006). O ar sendo um 
fluido, tende a movimentar de um local de alta pressão para áreas de baixa pressão, 
causando os ventos. O movimento do ar pode ser transferido aos obstáculos que 
dificultam o deslocamento, causando em algumas ocasiões danos catastróficos. Em 
um centro urbano há elementos arquitetônicos, os quais interpõem o fluxo de ar, 
causando a formação de zonas de calmaria.  

 
2.1.2. Clima Urbano 

 
O ser humano tende a modificar o ambiente em que vive para atender as 

próprias necessidades, conforme a intensificação da urbanização, maior é a 
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transformação da paisagem natural. Devido as significativas mudanças, os grandes 
aglomerados urbanos criam um clima próprio, gerado pela interferência de fatores que 
se processam sobre a camada de limite urbano e que influenciam o clima em escala 
local, resultando em temperaturas e umidades relativas do ar únicas, diferentes das 
verificadas nas áreas circunvizinhas.  

Os materiais tipicamente utilizados nas construções do meio urbano têm maior 
capacidade de retenção de calor, diferentemente dos elementos presentes no meio 
rural. Portanto, as áreas urbanas tendem a ser mais aquecidas e menos ventiladas que 
as áreas rurais, a estrutura de uma cidade faz com que a mudança climática do local 
não ocorra de maneira homogênea, criando algumas anomalias, sendo a ilha de calor 
uma representação dessas irregularidades.  

Os principais condicionantes das modificações no clima urbano são: a 
produção do calor antropogênico (circulação de veículos e pessoas); a diminuição da 
evaporação decorrente da substituição da superfície original por concreto e asfalto e a 
canalização fechada de rios e córregos e a menor perda de calor sensível, devido à 
redução da velocidade do ar originada pelas edificações. (SANTOS et al, 2013). 

Os efeitos mais diretos causados pelas modificações são percebidos pela 
população através de manifestações ligadas ao conforto térmico, à qualidade do ar, aos 
impactos pluviais e a outras manifestações capazes de desorganizar a vida da cidade e 
prejudicar a qualidade de vida de seus habitantes (FRANCO et al, 2010). 

De acordo com Barros (2009) a preferência ambiental está ligada a sensações 
de conforto ou desconforto térmico, de forma que regiões com essas características 
tendem a ser desvalorizadas pelos usuários que deixam de frequentar esse espaço 
projetado para eles, por esse motivo há diversos estudos sobre conforto térmico. 

 
2.1.3. Estresse Térmico e Conforto Térmico 

 
Uma pessoa tem uma melhor qualidade de vida, quando não está submetido a 

nenhum tipo de estresse, inclusive o térmico. Portanto, para evitar o estresse térmico é 
necessário adequar a arquitetura das construções para oferecer condições térmicas para 
o conforto na qualidade de vida humana. 
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O ser humano é capaz de se adaptar a variações climáticas, o conforto térmico 
está diretamente relacionado a cultura e ao clima do ambiente onde está inserido. Mas, 
em casos extremos onde a diferença de temperatura do meio é muito superior ou 
inferior ao do corpo de um indivíduo, pode ocorrer o estresse, caso isso ocorra durante 
um período prolongado, acarreta efeitos significativos ao organismo, podendo resultar 
em lesões permanentes ou até mesmo o óbito. 

O conceito de conforto adaptativo leva em consideração a capacidade do ser 
humano de se adaptar e se ajustar às mudanças de temperatura, considerando que 
quando ocorra alguma mudança no ambiente térmico, causando um desconforto 
térmico, as pessoas reagem no sentido de restabelecer este conforto, sendo o ambiente 
naturalmente condicionado (DURANTE, 2012). 

Para que o indivíduo tenha uma sensação de conforto térmico, ele deve 
estabelecer um fluxo de calor equilibrado com a temperatura do corpo, caso esse fluxo 
aumente ou diminua, fará uma reação térmica no corpo, gerando percepções de frio ou 
calor. 

Para avaliar o conforto térmico, a maioria dos métodos definem várias zonas 
de conforto, dependendo do qual a maioria das pessoas sentem bem. Apesar dessas 
técnicas serem uma ferramenta importante, como forma de quantificar o 
comportamento humano em relação ao ambiente térmico, fatores como a aclimatação 
do indivíduo ao ambiente e as características genéticas fazem com que as faixas de 
valores das variáveis termo-higrométricas ou os índices térmicos que propiciam 
conforto térmico humano sejam bastante diferenciadas para cada grupo de indivíduos. 
(BARROS, 2009) 

Portanto, um grupo de pessoas que habitam locais de clima quente tem uma 
maior resistência e adaptabilidade a altas temperatura, diferentemente dos indivíduos 
que estão estabelecidos em regiões de temperaturas mais baixas. 
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2.2. PARQUE MÃE BONIFÁCIA 
 

Criado no ano de 2000 para assegurar a proteção dos recursos naturais e 
paisagístico de área de cerrado (MATO GROSSO, 2000), o parque Mãe Bonifácia 
(figura 1) situado na região oeste da cidade de Cuiabá/MT, apresenta uma área de 
aproximadamente 77 hectares, de acordo com os dados da SEMA (2015) (Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente). Atualmente, encontra-se localizado em uma área de 
grande densidade populacional, sendo utilizado para práticas desportivas e culturais. 
 

 
Figura 1 - Parque Mãe Bonifácia 

Fonte: Google Maps (2015) 
 
Durante o período de escravidão em Cuiabá, a região onde hoje se situa o parque, 

era uma mata densa e de difícil acesso, devido a essas características, os escravos 
foragidos os utilizavam como esconderijo. Nesta localidade residia uma velha negra 
conhecida como Mãe Bonifácia, também escrava que, em razão de sua idade, ninguém 
mais a importunava e era muito requisitada pela comunidade por suas práticas de 
curandeirismo, tendo seu nome imortalizado no córrego que cortava a região do 
parque. (GUARIM & VILANOVA, 2008) 
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O parque encontra-se entre as coordenadas geográficas de latitudes 15º35' a 15º37' 
Sul e longitudes 56º56'40" e 56º59'55" Oeste de Greenwich, situado na zona 
intertropical do planeta. Na área do parque encontra-se dois córregos, o Mãe Bonifácia 
e Caixão, os quais fazem parte da microbacia do córrego do Ribeirão da Ponte. A 
vegetação local apresenta três características: mata ciliar, nas margens dos córregos, o 
cerradão e nos terrenos mais elevados o cerrado stricto sensu (GUARIM & 
VILANOVA, 2008). 

A microbacia desses córregos compreende uma pequena área, mas densamente 
povoada, que se estende da Avenida Presidente Marques até a Avenida Lava Pés, de 
forma que os dois cursos d’água estão completamente comprometidos, pois arrastam 
os esgotos das edificações daqueles bairros. Também a Agência Municipal de 
Saneamento lança 180 mil litros de água na rede de águas pluviais a cada três horas, 
para lavar filtros da Estação de Tratamento de Água da rua São Sebastião, os quais 
chegam até os córregos que cortam o Parque, levando consigo o esgoto das ligações 
domiciliares clandestinas. (BARROS, 2009) 

Para se ter acesso ao parque, existem três entradas, pela rua Marechal Severiano 
de Queiroz, pela avenida Filinto Muller e a entrada principal pela avenida Miguel Sutil. 
Os visitantes podem desfrutar de cinco trilhas para realizar caminhadas, de pontos de 
convívio a praça da bandeira com equipamentos para prática de exercícios, da praça 
cívica para realização de eventos e o casarão para educação ambiental, os quais estão 
situados na parte central do parque e da praça do cerrado com brinquedos, 
equipamentos de ginástica, concha acústica, coreto, bebedouro, posto de atendimento 
médico e sanitários na entrada principal do Parque. 

Este parque vem, portanto, minimizar e preencher uma lacuna na cidade de 
Cuiabá, pois a mesma possui poucos espaços de lazer estruturados para sua população 
(JEVINSKI, 2007).  
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2.3. SISTEMA EMBARCADO 
 
Os sistemas computacionais estão classificados basicamente em três 

categorias: grande porte, pessoais e embarcados. 
Os computadores de grande porte são utilizados para atender diversos 

processos simultâneos. São os supercomputadores e os servidores, geralmente usados 
em empresas de grande porte, que necessitam de intensas demandas computacionais. 
Computadores pessoais são aqueles que utilizamos diariamente para realizar inúmeras 
tarefas, como as estações de trabalho ou desktops e os laptops. Também utilizamos 
rotineiramente os sistemas embarcados, mas, diferente dos computadores pessoais, são 
empregados para usos mais específicos, como celulares, carros, refrigeradores e muito 
mais. 

É característico dos sistemas embarcados o acoplamento da maior parte das 
funções do computador multitarefa em um único chip, chamado microcontrolador, 
juntamente com um software específico, realiza funções características o qual o 
equipamento foi construído, como por exemplo um equipamento de coleta de 
temperatura e umidade relativa do ar. Esses dispositivos podem ser usados para 
interagir com objetos, receber dados de diversos sensores e interruptores, além de 
controlar vários tipos de luzes, motores e outros dispositivos físicos de saída 
(D’Ausilio, 2012a, p. 305 ). 

Cada aplicação de um sistema embarcado apresenta características diferentes, 
como consumo de energia, tamanho do equipamento, funções, custo financeiro entre 
outras coisas, cujo dimensionamento dependerá da aplicação desejada. 

 
2.3.1.  Arquitetura dos Sistemas Embarcados 

 
O princípio básico de um computador é receber, processar e armazenar dados. 

Para isso, é necessário que tenha os dispositivos de comunicação com o usuário ou até 
com outro computador, um processador para realizar as tarefas necessárias de 
processamento de dados e, por fim, memória, pois sem ela não tem como armazenar 
as informações processadas para as futuras verificações, e nem mesmo os dados de 
entrada para serem trabalhados posteriormente. A Figura 2, apresenta de maneira 
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genérica a estrutura de um computador multitarefa, em que cada um dos componentes 
são unidos por uma placa principal denominada de Placa Mãe. 

 

 Figura 2 - Estrutura de um computador multitarefa 
Fonte: Catsoulis (2009)  

Como pode ser observado na Figura 2, os dispositivos responsáveis pelas 
entradas e saídas de dados, são representados na gravura por áudio, graphics engine, 
network, serial/usb/firewire, sensores. Com isso, o computador interage com as 
pessoas, com outro computador ou com algum tipo de sensor. Analisando novamente 
a Figura 2, percebemos a existência de vários tipos de memória, entre elas a memória 
principal, ou main memory, são memórias do tipo volátil, pois após o desligamento do 
equipamento perde todos os dados gravados. As do tipo permanente, a qual não perde 
os dados armazenados após o desligamento do computador, são representadas pelo 
disk interface, podem ser do tipo ópticas: CDs (Compact Disc), DVDs (Digital 
Versatile Disc) e BDs (Blu-Ray Disc); magnéticas: discos rígidos e disquetes; e de 
estado sólido: pendrivers e cartões de memórias.  
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Em um computador de grande porte ou de uso pessoal possuem periféricos e 
processadores separados, diferente dos sistemas embarcados, o qual, geralmente, estão 
embutidos em um único chip chamado microcontrolador. A Figura 3, mostra a 
organização interna do microcontrolador, o processador ou microprocessador, 
representado por CPU, está juntamente com a memória principal (RAM), dispositivos 
de entrada e saída e com alguma memória de uso permanente. Pelo motivo da maior 
parte dos componentes estar em um único chip, faz com que a estrutura seja menor em 
relação aos demais computadores, com isso os recursos de memória e processamento, 
também, são mais limitados. 

 

 
Figura 3 - Estrutura básica de um sistema embarcado 

Fonte: Catsoulis (2009). 
 
Atualmente existem diversos tipos de microcontroladores, porém os mais 

comuns são: os de 8 bits, 16 bits e os de 32 bits RISC (Reduced Instructions Set 
Computer). A diferença é, basicamente, o tamanho da palavra, ou seja, da sequência 
de bits que é processado em conjunto pela máquina. Assim, os dispositivos de 8 bits 
são os mais simples e com baixo custo financeiro, tem a memória e os dispositivos de 
entrada e saída embutidas. Os de 16 bits já são um pouco mais sofisticados, muitas 
vezes são utilizados em aplicações que necessitam de uma palavra maior, geralmente 
contém memórias e dispositivos I/O fora do chip. Os microcontroladores 32 bits RISC 
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oferecem palavras maiores que 16 bits, memórias e I/O fora do chip com um poder 
maior de processamento, pois sua estrutura é baseada em instruções de conjunto 
reduzido. São instruções mais simples, permitindo uma melhor otimização e uma 
estrutura mais simples, a seguir será citado alguns embarcados, utilizados no projeto. 

 
2.3.2. Arduino 

 
O Arduino, de acordo com o site do projeto, é uma plataforma física de 

computação baseada em uma única placa com microcontrolador e um ambiente de 
desenvolvimento para escrever o software. As maiores vantagens do Arduino são: a 
filosofia open-source (no hardware e no software ), com uma comunidade experiente 
que floresceu em torno do conceito Arduino, o qual vem crescendo a cada dia. 
(D’Ausilio 2012b, p. 306), a filosofia open-source disponibiliza toda a documentação 
sobre o dispositivo pela internet, tornando-o flexível e com hardware de baixo custo. 

 De acordo com uma pesquisa realizada informalmente em sites internacionais 
e nacionais, em agosto de 2014, o custo de um Arduino UNO foi em próximo de 3% 
do custo de uma estação de bolso, como o Kestrel 4500 Weather Meter. Esse valor 
pode variar de acordo com as funcionalidades acrescentadas. No projeto realizado o 
custo ficou aproximadamente 20% em relação ao equipamento citado. 

  Devido a facilidade de adquirir o microcontrolador, formou-se uma 
comunidade que divulgam as informações sobre o Arduino na internet, facilitando 
desta maneira a busca de informações sobre o embarcado, tornando-o acessível para a 
maioria dos pesquisadores.  

Caso um pesquisador queira montar ou modificar a placa do Arduino, poderá 
encontrar informações sobre o seu design no site do projeto (http://arduino.cc). Dessa 
maneira é possível modificá-los e adaptá-los de acordo com a necessidade das 
pesquisas. O Arduino permite também, encaixar outras placas, chamadas Shields, que 
estendem a capacidade básica do equipamento. Há diversas tipo de Shields, uma delas 
são as de Wifi, a qual será utilizada no projeto, ela permite o Arduino conectar em uma 
rede sem fio. Recentemente existem diversos tipos de modelos, porém, em virtude de 
se tratar do modelo mais comum e o utilizado no projeto, detalharei a seguir o Arduino 
UNO. Algumas das suas principais características são: 
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 Utiliza um microcontrolador ATmega328; 
  Possui 14 entradas e saídas digitais, das quais 6 podem ser usadas como 

saídas para Modulação por largura de pulso (PWM); 
 Dispõem de 6 entradas analógicas; 
 Tem oscilador de cristal de 16 MHz; 
 Utiliza conexão USB; 
 Conta um plug para fonte. 
 Temperatura de trabalho é de -55ºC até 125ºC  

O Arduino UNO pode ser alimentado pela conexão USB ou através de uma 
fonte externa. A voltagem é selecionada automaticamente entre 6 - 20 Volts. O 
ATmega328 possui 32KB de memória flash (o qual 0.5KB é utilizado para 
bootloader), e apenas 2KB na SRAM e 1KB na EEPROM. 

A programação do microcontrolador pode ser feita através de um ambiente de 
desenvolvimento (IDE) próprio do Arduino, utilizando a linguagem C/C++, 
disponíveis em versões para o Windows, Mac OS e Linux, o qual pode ser baixado no 
site do projeto. A IDE foi projetado para usuários não especialistas, simplificando as 
etapas de edição, compilação e uploading do software para o microcontrolador 
(Koenka et al., 2014).    

Devido à popularidade do dispositivo é possível encontrar diversos projetos e 
bibliotecas disponíveis na internet, da mesma forma é fácil encontrar uma grande 
variedade de dispositivos e Shields, possuindo uma utilização simples: após ser 
configurado e programado, basta ligá-lo para executar a rotina desenvolvida. 
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2.3.3. Raspberry Pi 
 
É um computador de baixo custo, do tamanho de um cartão de crédito, que 

pode ser conectado a um monitor e utilizado com um teclado e mouse (RASPBERRY 
PI, 2015). Foi desenvolvido no Reino Unido em 2012, com a finalidade de estimular 
o ensino da programação para as crianças. O Raspberry Pi 2 Modelo B (Figura 4), foi 
lançado em 2015, possui um processador Quad-core ARM Cortex-A7 de 900MHz e 
1Gb de memória RAM.  

 

 
Figura 4 - Raspberry Pi 2 Modelo B 

Fonte: Raspberry Pi (2015) 
 
Em relação ao Arduino, o Raspberry Pi possui mais memória RAM e 

velocidade de processamento, além de permitir a instalação de um sistema operacional, 
bem como dar acesso a diversos periféricos por meio da porta USB, como por exemplo, 
um modem 3G ou um adaptador Wifi. Contudo, a desvantagem sobre o Arduino é o 
consumo de energia, o Raspberry Pi consome mais de 300mA, e o Arduino consome 
apenas 16mA (PEREIRA, 2013). 

O Sistema operacional e todos os arquivos são gravados em um cartão de 
memória, facilitando a troca do equipamento, caso esse tiver algum defeito. O 
Raspberry Pi possui diversos sistemas operacionais, todos eles baseados no Linux, o 
que possibilita a instalação dos mesmos programas que funcionam em um computador 
de uso pessoal que possui um sistema operacional baseado no Linux.  

Devido à popularidade do equipamento, existem uma quantidade razoável de 
informações sobre o mesmo, facilitando a sua utilização até mesmo para pessoas não 
acostumadas com os sistemas operacionais baseados em Linux.  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
O trabalho desenvolvido trata-se da elaboração de um equipamento de baixo 

custo e de fácil desenvolvimento, visando auxiliar o pesquisador durante as pesquisas 
de campo. Para produzir um equipamento de confiança, foi necessário realizar as 
calibrações dos sensores e diversos testes. 

Os testes realizados foram executados de duas maneiras, primeiramente em um 
ambiente controlado e posteriormente em campo. Após a utilização do equipamento 
em laboratório, houve a necessidade de desenvolver o trabalho na prática cuja 
finalidade era de analisar o aparato em um ambiente aberto, devido as variações 
climáticas desse tipo de ambiente. 

 
3.1. DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO 

 
Para realizar as medições de temperatura e umidade relativa do ar, nas 

mediações do Parque Mãe Bonifácia foi desenvolvido um equipamento de baixo custo, 
o qual foi denominado de LaMALogger. Ele foi construído para possibilitar a coleta 
de dados microclimáticos como temperatura e umidade relativa do ar, com um custo 
menor do que os equipamentos encontrados no mercado, para facilitar o manuseio e 
eliminar as dificuldades de utilizar equipamentos com fio. O intuito foi de empregar 
elementos que não necessitasse de um conhecimento avançado na área de eletrônica, 
realizando o mínimo possível de soldas e de elaboração de circuitos impresso, para 
facilitar a confecção do mesmo, por pesquisadores de diversas áreas e reduzir o tempo 
de aprendizagem de construção do aparelho, portanto a maioria dos dispositivos 
utilizados não possuem uma montagem complexa. 

O LaMALogger é composto por duas estruturas principais, o módulo de 
interface de coleta, é responsável pela coleta dos dados, utilizada como unidade móvel, 
representada pela figura 5 (b), a leitura dos dados realizado pelo sensor dessa unidade 
serão enviados, através do protocolo TCP/IP para o segundo equipamento, ou módulo 
de armazenamento, mostrado na figura 5 (a), encarregado pelo armazenamento desses 
dados, a comunicação entre as partes será feita de maneira sem fio. 

 



18  

 
Figura 5 - Estrutura LaMALogger: (a) Armazenador de dados, (b) Interface de 

coleta de dados 
 
A interface de coleta dos dados contém um sensor do tipo DHT22 (também 

conhecido como RHT03 ou AM2302) conforme é mostrado na figura 6, o sensor pode 
ser encontrado em diversas lojas especializa em eletrônica. 

  

  
O DHT22 é um sensor digital de temperatura e umidade relativa do ar, toda a 

sua estrutura é encapsulada em um plástico branco. O sensor funciona com uma tensão 
de 3.3 a 6V DC, a faixa de temperatura em que o sensor consegue registrar é de -40ºC 
até 80ºC e de umidade relativa de 0% até 100%, com uma precisão aproximada de +- 
0,5ºC para temperatura e +- 2% para umidade, já tempo mínimo para o sensor realizar 
uma medição é de aproximadamente 2 segundos.  

A comunicação do sensor com o microcontrolador acontece através do one 
wire bus, um tipo de comunicação que utiliza um barramento para obter dados de baixa 
velocidade. 

 
Figura 6 - Sensor DHT22 

Fonte: Laboratório de Garagem (2015) 
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A estrutura de suporte consiste em uma placa circular de fenolite cobreada para 
circuito impresso, figura 7 (a), com diâmetro de aproximadamente 49 mm, onde foi 
fixado o sensor juntamente com um resistor pull-up1 para o aumento da estabilidade 
do sinal e um capacitor para reduzir o ruído do sistema de fornecimento de energia. A 
conexão dos sensores no Arduino UNO utilizou um cabo de três vias, duas vias foram 
utilizadas pela alimentação de 5V e o terra, e a outra via para a transmissão de dados.  

Para proteger o sensor de radiação solar direta, podendo afetar a leitura da 
temperatura ambiente, foi construído um abrigo com suspiro de esgoto de 50 mm de 
diâmetro, para permitir a circulação de ar pelos sensores (Figura 7 (b)). A placa de 
suporte do sensor foi colada na parte interna do abrigo, de forma que a face que contém 
o sensor fique voltada para dentro do abrigo e a fiação para fora. Para a finalizar a 
placa de suporte foi colada no abrigo utilizando cola quente, evitando que placa 
pudesse cair durante o seu manuseio. 

 

 
Figura 7 – Suporte do sensor: (a) Placa de suporte do sensor DHT22, (b) Abrigo 

do sensor DTH22 
 
O cabo do sensor foi ligado em uma placa, construída especialmente para 

facilitar as conexões dos periféricos, que se encaixará no Arduino. Foi desenvolvido, 
utilizando placas perfuradas, conectores bornes de dois e três terminais, uma barra de 
pinos. A barra de pinos foi utilizada para conectar a placa no Arduino e os conectores 
borne para ligar os cabos de dados e energia. 

                                                             
1 O esquema de ligação de resistor pull-up puxa a tensão do condutor que ele está conectado de forma 
que representa o nível lógico como auto, contudo, o resistor tem uma alta resistência, o que possibilita 
que um transistor em uma saída de coletor porte a tensão do condutor para 0 Volts. 
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A placa desenvolvida foi utilizada também para realizar a conexão do cabo de 
dados e energia do GPS. A alimentação do conector será de 5 Volts, o cabo positivo é 
representado pela cor laranja e o negativo pela cor marrom, conforme é representado 
na figura 8 (a). No borne de três terminais, a cor azul é ligada no cabo de dados do 
sensor de umidade e temperatura do ar, já nas cores branca e verde serão ligados os 
cabos RX e TX do GPS. 

 

 
Figura 8 - Placa de conexão: (a) lado do componente e conector, (b) lado da solda 

O GPS utilizado no equipamento é o SKM53 (MYDUINO, 2015), sendo para 
a sua proteção construído uma estrutura constituída de uma placa circular, de diâmetro 
de aproximadamente 49mm, com dois capacitores e duas resistências pull-up para 
aumentar a estabilidade do sinal serial.  

Para a conexão com o Arduino UNO foi utilizado um cabo de quatro vias, duas 
vias serão utilizadas para terra e para a alimentação de 5 Volts, as outras duas vias são 
utilizadas para a comunicação de dados. 

Para a proteção do GPS contra as algumas variações climáticas, principalmente 
a chuva, foi construído uma proteção com um tampão de esgoto de 50 mm e para não 
interferir no sinal do GPS foi realizado um corte quadrado do tamanho da antena no 
tampão e vedada com cola quente para evitar a entrada de água ou qualquer tipo de 
umidade nos componentes. 

E para fixar a placa no tampão, foi colando, utilizando a cola quente, a borda 
da placa no tampão. A figura 9 (b) ilustra o resultado final da construção da proteção, 
já com o GPS. 
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Figura 9 - Suporte do GPS: (a) Placa de suporte do GPS, (b) Abrigo do GPS 

 
Após ser realizado as ligações dos sensores e do GPS com a placa de conexão, 

é encaixada juntamente com a Shield Wifi (ARDUINO,2015), mostrado na figura 10. 
Ele é responsável por realizar a conexão sem fio entre o Arduino UNO e o Raspberry 
PI. Os dados técnicos da Shield Wifi podem ser encontrados no site do próprio projeto 
Arduino localizado no endereço https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoWiFiShield, 
além das especificações técnicas é possível obter, também, diversas informações de 
sua utilização e programação. 

 

 
Figura 10 - Shield Wifi: (a) Lado de cima; (b) Lado de baixo;  

Fonte: ARDUINO, 2015a 
 
Na parte de cima (Figura 10a) da Shield Wifi será conectada a placa de conexão 

e na parte de baixo (Figura 10b) o Arduino, a figura 11 mostra o resultado após a 
montagem das placas. 
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Figura 11 - Arduino com Shield Wifi e a placa desenvolvida 

 
Após realizada a montagem, todo o aparato foi colocado em um abrigo para 

proteger da chuva, vento e pequenos animais. O resultado final do LaMALogger móvel 
é mostrado na figura 12, no abrigo é possível ver algumas aberturas, que foram 
circuladas, que servem para a passagem do ar externo para dentro do abrigo, evitando 
o superaquecimento dos equipamentos. 

 

 
Figura 12 - Resultado final LaMALogger móvel: (a) visão frontal, (b) visão lateral 

 
O abrigo do LaMALogger fixo tem a estrutura similar ao do LaMALogger 

móvel, devido ao seu posicionamento fixo, não foi utilizado o GPS. O LaMALogger 
fixo é apresentado na figura 13. 
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Figura 13 - Resultado final LaMALogger fixo: (a) visão frontal, (b) visão lateral 

 
O módulo de armazenamento contém um Raspberry Pi, modelo B+, com um 

Dongle Wifi, e protegido com um abrigo. O Dongle Wifi, conforme a figura 14, servirá 
como um adaptador que possibilitará o roteamento da rede sem fio pelo Raspberry Pi, 
permitindo a conexão do Arduino no Raspberry Pi. 

O Dongle Wifi (Figura14) possui uma frequência de trabalho de 2,4GHz, com 
uma força de transmissão de máximo de 20 dBm. Utiliza USB 2.0, permite utilizar a 
tecnologia de criptografia WPA e WPA2 e possui a tecnologia de rede sem fio 
802.11n, suportando taxa de transferência de dados de 150Mbps. 

 

  
Figura 14 - Dongle Wifi 

Fonte: Farnel Newark(2015) 
 
Cada um dos equipamentos possui um módulo de armazenamento, portanto o 

LaMALogger fixo terá o próprio módulo de armazenamento e o LaMALogger móvel 
também terá o seu respectivo módulo armazenador. 

Dessa maneira o Arduino UNO conectará em uma rede sem fio criada pelo 
módulo de armazenamento. Após realizada a conexão, começará a receber os dados 
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do GPS e do sensor DHT22, será realizado um pré-processamento, e enviam as 
informações ao Raspberry Pi. 

Através de um servidor web instalado no Raspberry Pi, os dados serão 
recebidos e em seguida armazenados no banco de dados MySQL, podendo ser acessado 
através de um gerenciador de banco de dados, também instalada no Raspberry Pi, 
chamada PHPMyAdmin, possibilitando a exportação do mesmo para um arquivo 
compatível com softwares editores de planilhas. 

 
3.2. CONFIGURAÇÃO DO ARDUINO UNO 

 
O software utilizado no Arduino, tem a função de receber os dados do GPS e 

dos sensores e enviá-los através da Wifi, por uma requisição Web. 
O código utilizado se encontra no anexo A e no repositório online Github, 

podendo ser acessado pelo endereço https://github.com/brabdalla/LaMAlogger. Como 
pode ser observado no código, foi utilizado algumas bibliotecas, são elas:  

SPI.h: Permite a comunicação do Arduino com dispositivos que utilizam o 
protocolo de comunicação SPI (Serial Peripheral Interface). A SPI permite a 
comunicação em série de maneira síncrona (ARDUINO, 2015b); 

WiFi.h: É uma biblioteca o qual contém todas as funções necessárias para a 
utilização do Shield Wifi (ARDUINO, 2015a); 

SoftwareSerial.h: O hardware do Arduino só permite a comunicação serial nos 
pinos 0 e 1 para receber e transmitir dados, esses pinos serão utilizados para a 
comunicação entre o Arduino e o computador através da USB, portanto será necessário 
utilizar outros pinos digitais para a comunicação serial com o GPS, dessa maneira é 
indispensável o uso da biblioteca, pois foi desenvolvida para permitir a comunicação 
serial através do software (ARDUINO, 2015c); 

DHT.h: Contém os métodos necessárias para a utilização do DHT22 
(ADAFRUIT,2015); 

TinyGPS++.h: Possui todos as métodos necessários para a utilização dos 
recursos do GPS (ARDUINIANA,2015). 

As bibliotecas facilitam o desenvolvimento do software, pois elas já possuem 
métodos específicos para as quais foram criadas. Após ter incluído as bibliotecas, vem 
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o desenvolvimento do programa. Primeiramente, será necessário autenticar na rede 
sem fio, que o Raspberry Pi estará roteando, para isso foi criado duas variáveis do tipo 
“char”, uma para armazenar o nome da rede e outra para armazenar a senha dessa 
rede, após definir as variáveis é necessário chamar a função WiFi.begin(ssid, pass), 
passando o nome da rede (ssid) e a senha (pass) como parâmetros, para solicitar a 
conexão do Arduino na rede.  

Posteriormente, ao recebimento da confirmação de conexão, será realizado a 
coleta dos dados através das leituras dos sensores e do GPS, a sequência escolhida para 
a leitura foi a da temperatura, umidade e os dados do GPS. Para receber os dados do 
DHT22 foi utilizado as funções readTemperature(), para receber os dados da 
temperatura e readHumidity() para a umidade relativa do ar. 

A comunicação com o GPS é através das portas seriais de recebimento e envio 
de dados, como o Arduino UNO, possui apenas uma serial para receber e outra para 
enviar dados e essa serial está sendo ocupada pela comunicação USB, é necessário 
simular outras seriais através de software. Os pinos digitais escolhidos para o envio e 
recebimento da nova serial foram os pinos 5 e 6, utilizados na comunicação com o 
GPS.  

A biblioteca TinyGPS++ disponibiliza as funções location.lat(), para receber a 
latitude, location.lng(), para a longitude, altitude.meters() para a altitude em metros, 
date.month(),date.day(),date.year(), para o mês, dia e ano, além das funções 
time.hour(),time.minute(),time.second(), para informar as horas, minutos e segundos. 
Em seguida esses dados são enviados através do método GET. 

Esse método passa as informações necessárias através da URL (Uniform 
Resource Locator) do navegador, apesar de ter uma capacidade limitada de informação 
que é possível enviar, não afetará o envio dos dados coletados, a sequência de 
caracteres enviados pelo método iniciará com “GET /insert_mysql.php? ”. A 
sequência “GET” informa o tipo do método utilizado, o “/insert_mysql.php” 
informa o endereço em que os dados devem ser enviados e após o “?” serão enviadas 
as leituras feitas pelos sensores e GPS. Para enviar os dados é necessário fazer 
referência a cada um deles para que o servidor consiga recebe-los e diferenciá-los.  

A data e a hora foram enviadas como “dtime=”, após o símbolo de “=” foi 
adicionado o valor da data e hora, finalizando com “&”, o qual indicara o fim do valor 
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passado e permitindo a adição de outros dados. No projeto foram enviados os valores 
da temperatura do ar como “temp=”, da umidade relativa do ar, a sua referência foi 
“umid=”, a latitude foi com “lat=”, a longitude como “lon=”, altitude como “alt=” e 
a identificação do sensor com “id=”.  

Após a última informação passada, não será necessário utilizar o caractere 
“&”, pois não será enviado mais nenhum tipo de dados. Mas é necessário passar alguns 
parâmetros do GET, para finalizar a mensagem enviada, são elas “HTTP/1.1”, 
informa a versão do HTTP (Hypertext Transfer Protocol) utilizado, “Host: 
192.168.0.1”, o host é o endereço de IP definido no servidor HTTP durante a 
configuração do aplicativo no módulo armazenador, "User-Agent: Arduino", 
informa que está enviando a mensagem, e “Connection: close”, finaliza a conexão do 
tipo GET. 

 
3.3. CONFIGURAÇÃO DO RASPBERRY PI 

 
Para o funcionamento do Raspberry Pi, onde será concentrado todas as 

informações lidas dos sensores, foi instalado o sistema operacional Raspbian 
(RASPBIAN, 2015), uma distribuição Debian Wheezy construído especialmente para 
o Raspberry Pi,  

A versão do kernel utilizado foi a 3.18 e para o sistema operacional realizar as 
funções do módulo armazenador foram instalados alguns softwares do próprio 
repositório (RASPBIAN REPOSITORY,2015), são eles: 

MySQL: É sistema gerenciador de banco de dados relacional utilizado para 
armazenar as informações recebidas pelos sensores, a escolha desse banco de dados 
ocorreu devido a eliminação da escrita direta em arquivo, evitando assim falhas como 
de arquivos corrompidos. O gerenciamento, as inserções, alterações e exclusões dos 
dados são feitas automaticamente pelo MySQL. 

 A configuração utilizada no banco foi a padrão do MySQL, sendo definida 
apenas a senha do usuário padrão “root”, a senha definida nesse caso foi “lama”. O 
banco de dados criado foi chamado de “lamalogdb” e a tabela criada foi denominada 
de “dados”, nessa tabela tem 8 colunas, conforme descrito na tabela 1. 
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Tabela 1 - Estrutura do Banco de Dados 
Nome da coluna Detalhes 

id Do tipo int e com auto incremento, tem a finalidade de 
identificar as leituras realizadas pelos sensores. 

sensor_id Do tipo int e tem objetivo de identificar qual o sensor que 
gravou os dados. 

temperatura Do tipo float, contém os dados da temperatura. 
umidade Do tipo float, contém os dados da umidade relativa do ar. 
datahora Do tipo timestamp, guardará a data e a hora em que os dados 

foram armazenados no banco de dados. 
latitude Do tipo float, contém os dados da latitude. 

longitude Do tipo float, contém os dados da longitude. 
altitude Do tipo float, contém os dados da altitude. 

 
PHP (Hypertext Preprocessor): É uma linguagem de propósito geral adequado 

para o desenvolvimento web. Será utilizado no projeto para realizar o processamento 
no lado do servidor. A escolha dessa linguagem ocorreu devido a facilidade que ela 
proporciona para receber dados através do protocolo HTTP. 

PHPmyAdmin: é um software de administração de banco de dados em PHP. 
Nele é possível criar, alterar e realizar consulta no banco de dados. Permite também a 
exportação dos dados em diversos formatos. 

SSH (SECURE SHELL): O SSH permite o acesso remoto do Raspberry Pi 
através de linha de comando, o Raspbian já possui o software instalando, portanto, 
vem desativado, assim para ativá-lo deve-se ir nas configurações do Rapberry Pi. Para 
acessar o Raspberry Pi de um computador Windows foi utilizado o Putty, um software 
cliente SSH, que pode ser baixado na internet sem custo. 

Hostapd: Permite transformar o Raspberry Pi em um ponto de acesso que 
outros computadores, ou Arduinos, possam acessar. Isso permitirá que o Arduino 
UNO conecte através da rede Wifi ao Raspberry Pi. 

isc-dhcp-server: É um servidor DHCP (Dynamic Host Configuration 
Protocol), permite o Raspberry Pi atribuir endereços de IP aos computadores, ou 
Arduinos, com isso não é necessário configurar o IP manualmente em cada máquina.  
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Apache: Um servidor HTTP, será responsável por receber os dados dos 
sensores e permitirá a consulta deles pelo pesquisador. A escolha do Apache como 
servidor web no projeto é por ser o servidor web mais popular na internet desde abril 
de 1996 (APACHE HTTP SERVER PROJECT, 2015). 

No servidor, instalado no Raspberry Pi, o Apache receberá os dados dos 
Arduinos e executará um código em PHP, que se encontra no anexo B, para realizar 
um pequeno processamento e depois gravá-los no banco de dados.  

O passo a passo de instalação e a configuração do Raspbian e de cada programa 
utilizado no projeto, para tornar o Raspberry Pi em um servidor WEB, pode ser 
encontrado no anexo C. 

 
3.4. OPERAÇÃO 
 

Uma das características do LaMALogger é possuir o sensor separado do 
servidor de banco de dados, dessa maneira é possível ter diversos sensores em um 
mesmo ambiente e todos eles conectados em um único módulo armazenador, 
facilitando a aquisição dos dados, pois o pesquisador irá coletar as informações apenas 
do concentrador ao invés de coletar de cada sensor, outra vantagem dessa estrutura é 
a possibilidade de ter acesso aos dados coletados de um sensor que por um motivo 
qualquer parou de funcionar. 

O GPS e os sensores colherão os dados como coordenadas, temperatura, 
umidade relativa do ar e o horário do GPS, em seguida os enviarão através de uma 
conexão cabeada para o Arduino, o qual é responsável por realizar um pré-
processamento dos dados e conectar, com o auxílio da Shield Wifi, na rede sem fio 
gerada pelo Raspberry Pi. A Figura 15 ilustra o funcionamento do LaMALogger. 
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Figura 15 – Ilustração do funcionamento do LaMALogger 

 
Após realizar a conexão, o Arduino envia as informações dos sensores e do 

GPS para o Raspberry Pi, que funcionará como um concentrador de dados. O envio 
será realizado utilizando o protocolo HTTP, o mesmo usado pela rede mundial de 
computadores. O Raspberry Pi receberá as informações através do dongle Wifi, que 
funcionará de maneira semelhante a uma antena Wifi. 

Caso ocorra algum tipo de erro na conexão entre o módulo de interface e o 
módulo armazenador, o Arduino simplesmente ignora o erro e fará uma próxima 
leitura, e se eventualmente continuar ocorrendo falha de conexão, será interrompido 
qualquer processo, tanto de leitura dos sensores quanto a de envio de dados, e acenderá 
um led de cor vermelha na Shield Wifi indicando um erro na conexão. 

No Raspberry Pi estará rodando um servidor web, o qual executará o programa 
responsável por receber as informações enviadas pelo Arduino e gravá-los no banco 
de dados. Esse mesmo servidor também executará o PHPMyAdmin, uma aplicação de 
gerenciamento de banco de dados. Umas das funcionalidades dessa aplicação é a 
função de exportar os dados gravados no banco para um arquivo, o qual será baixado 
pelo pesquisador e pode ser lido pela maioria dos softwares editores de planilhas.  
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3.5. CUIDADOS 
 
Durante todo o projeto foi observado alguns cuidados que devem ser 

considerados em relação aos equipamentos. 
Na montagem do equipamento deve-se ter cuidado com as emendas, pois 

podem fazer com que o equipamento não apresente um bom funcionamento. Outra 
precaução que deve ser observada durante a montagem é a refrigeração do Arduino e 
do Raspberry Pi, os abrigos devem dispor de aberturas para passagem de ar, pois o 
superaquecimento do Arduino e do Raspberry Pi pode afetar o funcionamento do 
embarcado ou até mesmo queimá-los.  

Na operação é necessário, primeiramente ligar o Raspberry Pi e após um 
mínimo de dois minutos, ligar o Arduino. Quando os aparelhos estarem ligados, deve-
se verificar se os leds que indicam o estado ligado, estará aceso. No Arduino após 
alguns minutos de iniciado, acenderá o led de cor verde da Shield Wifi, sinalizando que 
o Arduino está conectado na rede sem fio, caso ocorra de acender o led vermelho na 
Shield Wifi, é resultante de algum erro na conexão com a rede sem fio. A ocorrência 
do erro pode ser em virtude de a senha da rede estar errada ou por não encontrar a rede 
sem fio. Para consertar esses erros deve-se verificar se a senha ou o nome da rede estão 
corretos e se o Raspberry Pi está ligado. 

Depois do Arduino conectar na rede, é fundamental que aguarde 
aproximadamente uns 2 minutos para iniciar a coleta dos dados, pois é o tempo 
necessário para o GPS conectar com os satélites.  

 
3.6. CARACTERIZAÇÃO DO PARQUE MÃE BONIFÁCIA 

 
A coleta de dados microclimáticas do parque ocorreu de duas maneiras, um 

ponto definido onde ficou o LaMALogger fixo e outro móvel, utilizando o 
LaMALogger móvel. 

O Ponto estabelecido para o LaMALogger fixo localiza-se na coordenada 
UTM 596432,18m E, 8277492,87m S, próximo ao estacionamento com acesso a 
Miguel Sutil e a Praça do Cerrado, o local escolhido é utilizado pelos visitantes para 
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realizar exercícios, pois contém diversos aparelhos para ginástica, o LaMALogger fixo 
foi utilizado para fins de calibração de transecto móvel. 

Já o percurso percorrido pelo LaMALogger móvel foi feito de tal forma que 
ponto móvel percorresse a maior área possível do parque sem sair dos limites das 
trilhas. A figura 16 representa o caminho percorrido pelo LaMALogger móvel. 

 

 
Figura 16 - Percurso LaMALogger móvel 

Fonte: Google Maps (2015) 
 
O ponto de partida da coleta do LaMALogger móvel foi o ponto estabelecido 

para o equipamento fixo, a primeira trilha do percurso passa entre o Parque do Cerrado, 
uma área verde para a convivência dos visitantes, e o estacionamento próximo à 
avenida Miguel Sutil, uma grande área formada por pavimento asfáltico. A figura 17, 
foi registrada nas proximidades do ponto de partida, mostrando a trilha entre o parque 
e o estacionamento. 
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Figura 17 - Ponto de partida LaMALogger móvel 

 
A trilha próxima ao ponto 1 (596211,68 m E, 8277727,96 m S) passa a poucos 

metros de um posto de gasolina e de uma churrascaria situados na avenida Miguel 
Sutil, havendo apenas um muro separando o parque de ambos. Na figura 18 é possível 
ver a proximidade da trilha com o muro que delimita o parque. 

 

 
Figura 18 - Trilha próxima ao posto de gasolina e churrascaria 

 
Durante todo o percurso é possível observar a vegetação característica do 

cerrado, sendo em alguns pontos serem mais densas que outros conforme é mostrado 
nas Figuras 19 e 20, as quais foram fotografadas nos pontos 2 (595785,87 m E, 
8277682,09 m S) e 3 (595757,13 m E, 8277418,44 m S) respectivamente. 
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Figura 19 - Vegetação característica do parque no ponto 2 

 
 

 Figura 20 – Vegetação característica do Parque no ponto 3 
 
Próximo ao estacionamento com acesso à rua Mal. Severiano de Queirós, há 

dois condomínios horizontais a poucos metros da Trilha da Bandeira, que podem servir 
de bloqueios para o deslocamento de ar para o parque. 

No trecho da trilha que liga o estacionamento ao casarão e a administração, o 
ponto 4 (595652,85 m E, 8277112,33 m S), é mais larga, devido ser um local de acesso 
de carro aos prédios da administração. Por ter a pista mais larga há uma grande 
incidência de raios solares, conforme é mostrado na Figura 21. 
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Figura 31 - Trilha estacionamento com acesso à rua Mal. Severiano de Queirós ao 

casarão 
 
A poucos quilômetros do casarão o percurso passa por uma trilha de areia, onde 

se localiza o ponto 5 (596142.55 m E, 8277234.32 m S), conforme a figura 22. A pista 
de areia tinha aproximadamente 250 metros com muita arborização. 

 

 
Figura 22 - Pista de areia 

 
Alguns metros após o término da pista de areia, está localizado o ponto 6 

(596059,57 m E, 8277012,10 m S), onde há uma ponte atravessando o córrego Mãe 
Bonifácia, exibida na figura 23. O trajeto passa pela ponte duas vezes, de modo a 
retornar ao ponto inicial.  
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Figura 23 - Ponte sobre o córrego Mãe Bonifácia 

 
Antes de chegar ao ponto final, o trajeto passa pelo leste do estacionamento 

com acesso à avenida Miguel Sutil, sendo que do lado direito da trilha se encontra o 
estacionamento e do lado esquerdo também faz parte do estacionamento, porém não 
possui pavimento de asfalto, mas sim um gramado desgastado, devido a passagem dos 
carros. O ponto de origem que também foi o ponto final da coleta do LaMALogger 
móvel. 
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  
 

4.1. CALIBRAÇÃO DOS SENSORES 
 
Para poder avaliar os sensores em relação a sua precisão e acurácia, foi 

realizado a calibração dos sensores de temperatura e umidade relativa do ar, utilizando 
um equipamento de dados Logger, apresentado na figura 24, devidamente calibrado. 
Após a coleta dos dados foram realizadas as adequações nos valores obtidos pelos 
LaMALoggers. 

 

 
Figura 24 - Logger utilizado para calibração. 

Elab: Pereira, R. B. de O. (2013) 
 
Para a calibração dos dados foram realizados uma regressão linear simples e a 

análise de variância pareada, com a ajuda do software IBM SPSS Statistics da IBM 
versão 23.  

 
4.2. DADOS COLETADOS PELO LAMALOGGER MÓVEL 

 
Os dados coletados pelo LaMALogger móvel foram referentes a temperatura, 

umidade relativa do ar, latitude, longitude, altitude e datação. A realização da coleta 
foi feita no dia 22 de março de 2015, apresentou céu claro, com características da 
região no período chuvoso sem precipitação, a estação do Aeroporto Marechal Rondon 
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registrou no dia uma temperatura média de 30ºC e uma umidade relativa média do ar 
de 62%. A coleta iniciou as 10h e finalizou as 10h54m do mesmo dia, levando em 
consideração que os horários não estão no horário de verão, a quantidade de leituras 
realizadas nesse período foram de 632. 

A temperatura do ar registrou a mínima de 27,60ºC e uma temperatura máxima 
de 31,10ºC, já a média foi de 29,26ºC, não muito diferente da mediana que apresentou 
uma temperatura de 29,50ºC e a temperatura com registrada com maior frequência foi 
29,80ºC. 

Já a umidade relativa do ar apresentou uma mínima de 65,20 % e uma máxima 
de 87,50 %, a média ficou em 79,90 %, a mediana em 74,80% e a moda foi de 73,50 
%. A Tabela 2 apresenta os resultados descritos acima. 

 
Tabela 1 - Média, Mediana, Moda, Mínimo e Máximo da temperatura e umidade 
relativa do ar do LaMALogger Móvel 
 Temperatura do ar Umidade relativa do ar 
Média 29,26ºC 76,90% 
Mediana 29,50ºC 74,80% 
Moda 29,80ºC 73,50% 
Mínimo 27,60ºC 65,20% 
Máximo 31,10ºC 87,50% 
Desvio Padrão 0,863ºC 6,008% 

 
Na figura 25 é apresentado o histograma da temperatura do ar, é possível notar 

que a temperatura de maior frequência possui 203 leituras, já a segunda maior 
frequência de leituras foram registradas 90 leituras, a temperatura que possuiu esse 
número de registro é a de 27,60ºC. O desvio padrão encontrado nas leituras da 
temperatura foi de 0,863 e uma variância de 0,745. 
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Figura 25 - Histograma temperatura do ar do LaMALogger móvel 

O histograma da umidade relativa do ar é apresentado na figura 26, nele pode 
– se observar a umidade relativa de maior frequência com 195 registros, o segundo 
maior número de registros encontrado foi de 94 leituras, correspondendo a umidade 
relativa do ar de 87,50 %, o desvio padrão e a variância encontrada foi maior que o da 
temperatura, um desvio padrão de 6,008 e uma variância de 36,094, portanto os dados 
de umidade relativa do ar tiveram uma variação maior comparado os dados da 
temperatura. 

 
Figura 26 - Histograma umidade relativa do ar do LaMALogger móvel 
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No teste Kolmogorov-Smirnov os dados coletados pelo sensor de temperatura 
apresentaram um nível de significância de menor de 0,05, com isso os dados não 
seguem uma distribuição normal. Na figura 27 é possível observar a distribuição 
normal dos dados da temperatura. 

 

 
Figura 27 - Gráfico Q-Q Normal da temperatura do ar do LaMALogger móvel. 

Para a umidade relativa do ar, o teste Kolmogorov-Smirnov apresentou um 
nível de significância menor que 0,05, portanto os dados também não seguem uma 
distribuição normal, o gráfico da distribuição dos dados de umidade relativa do ar é 
exibido na figura 28. 

 
Figura 28- Gráfico Q-Q Normal da umidade relativa do ar do LaMALogger móvel. 
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4.3. DADOS COLETADOS LAMALOGGER FIXO 
 

Os dados coletados pelo LaMALogger fixo foram referentes a temperatura, a 
umidade relativa do ar e datação. O local o qual o dispositivo coletou os dados foi o 
centro de exercício próximo ao estacionamento da Migues Sutil. 

O dispositivo foi ligado juntamente com o LaMALogger móvel, o número de 
leituras realizadas pelo LaMALogger fixo foram 699. A temperatura máxima 
registrada foi de 30,30ºC, já a temperatura mínima do ar no período foi de 28,20ºC. 

A média da temperatura do ar foi de 29,29ºC, a mediana 29,50ºC e a moda 
29,6ºC. No mesmo período a umidade relativa do ar apresentou uma mínima registrada 
de 64,40%, máxima de 89%, sua média ficou em 75,19%, a mediana foi 74,70% e os 
valores com maior número de registro foram 69% e 83%, a tabela 3 mostra um 
comparativo entre os valores citados acima. 

 
Tabela 2 - Média, Mediana, Moda, Mínimo e Máximo da temperatura e umidade 
relativa do ar do LaMALogger Fixo 
 Temperatura do ar Umidade relativa do ar 
Média 29,29ºC 75,19% 
Mediana 29,50ºC 74,70 % 
Moda 29,60ºC 69,00% e 83,00% 
Mínimo 28,20ºC 64,40% 
Máximo 30,30ºC 89,00% 
Desvio Padrão 0,523ºC 6,0338% 

 
O histograma é apresentado na figura 29, a temperatura com o maior número 

de registros, teve 90 registros e com o segundo maior número de registro teve 78 
registros, o qual equivale a temperatura de 29,70ºC. O desvio padrão encontrado nas 
leituras da temperatura foi de 0,523 e uma variância de 0,274, confirmando a pequena 
oscilação da temperatura durante o período da coleta.  
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Figura 29 - Histograma temperatura do ar do LaMALogger fixo 

No histograma da umidade relativa do LaMALogger fixo, representado na 
figura 30, é possível observar a umidade relativa com maior frequência, contendo 14 
registros, são a umidade relativa de 69,00% e 83,30%, já a segunda maior frequência 
da umidade foi de 84,50% com 13 registros. O desvio padrão foi de 6,0338 e teve uma 
variância de 36,406, portanto a umidade relativa do ar teve uma oscilação maior que a 
temperatura relativa do ar. 

 
Figura 30 - Histograma umidade relativa do ar do LaMALogger fixo 
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A distribuição dos dados da temperatura e da umidade relativa do ar 
apresentou, no teste Kolmogorov-Smirnov, um nível de significância inferior a 0,05, 
dessa maneira os dados da temperatura e da umidade relativa do ar não seguem uma 
distribuição normal. A distribuição normal dos dados de temperatura é apresentada 
pela figura 31, já em relação a umidade relativa do ar a distribuição normal é 
demonstrada na figura 32. 
 

 Gráfico 7 - Gráfico P-P Normal da temperatura do ar do LaMALogger fixo. 

 Gráfico 8 - Gráfico P-P Normal da umidade relativa do ar do LaMALogger fixo. 
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5. CONCLUSÃO 
 

A construção do LaMALogger permitiu a realização de coletas de dados de 
maneira eficiente com um baixo custo, cerca de 80% menor que o aparelho Kestrel 
4500, proporcionando um tempo de criação e montagem reduzido. Desta maneira o 
equipamento possibilitou de maneira estável e satisfatória a coleta e armazenamento 
dos dados microclimáticos. 

A utilização da rede sem fio através da Wifi foi a alternativa que apresentou um 
melhor desempenho na transmissão de dados e com o menor tempo de 
desenvolvimento. 

A Shield Wifi funcionou de acordo com as especificações, porém o consumo 
de energia da Shield foi muito elevado, o que causaria contratempos em medições 
muito longas. Outra dificuldade ocorrida com a Shield Wifi, foi referente no que tange 
aos terminais de conexão com o Arduino, por serem sucessíveis a ocorrer isolamento 
entre os contatos, devido a movimentação do artefato ou até mesmo a corrosão dos 
terminais causado pela umidade do ar. 

Quanto ao sensor de temperatura e umidade relativa do ar e o GPS funcionaram 
conforme o programado, sem nenhum tipo de inconveniência. Já no módulo 
concentrador, o Raspberry Pi e o Dongle Wifi apresentaram uma estabilidade 
considerável, tanto em laboratório, quanto em campo. 

Os dados coletados no Parque Mãe Bonifácia em Cuiabá, pelo LaMALogger 
possibilitou registrar as diferenças de temperaturas e umidades relativas do ar em 
diversos pontos diferentes do parque, ressaltando nesse sentido que o equipamento 
desenvolvido poderá ser utilizado futuramente para novas e importantes pesquisas. 

Como um trabalho a ser realizado futuramente, é a disponibilização dos dados 
gravados nos Raspberry Pi na world wide web através de um web site, além da 
otimização do consumo de energia das interfaces de coleta de dados e do módulo de 
armazenamento. 
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ANEXO A – CÓDIGO EXECUTADO PELO ARDUINO 
 
/* inicio do carregamento das bibliotecas */  #include <SPI.h> #include <WiFi.h> #include <SoftwareSerial.h> #include "DHT.h" #include "TinyGPS++.h"  /* fim do carregamento das bibliotecas */  char ssid[] = "lamawifi";  //Nome da rede sem fio char pass[] = "lamalog2015"; //senha da rede sem fio  int sensorId = 1; //identificação do sensor int status = WL_IDLE_STATUS; //definindo status do wifi  //Inicialização da biblioteca Wifi  WiFiClient client;  //endereço ip do servidor char server[] = "192.168.0.15";  //última vez que conectou com o servidor, em milissegundos unsigned long lastConnectionTime = 0;  //espera entre as atualizações, em milissegundos const unsigned long postingInterval = 10L * 1000L;  //declarando variaveis de temperatura e umidade como float float temperatura, umidade;  //declarando variaveis de latitude, longitude e altura como //double double latitude, longitude, altura;  char dataTime[32]; //declarando variavel do tipo char do                    //tamanho 32, que armazenara a data e hora   #define DHTPIN 2 //pino conectado com o DHT  //informando qual modelo do sensor que será utilizado #define DHTTYPE DHT22   DHT (dhtDHTPIN, DHTTYPE); //iniciando a biblioteca do DHT   // Informando os pinos RX e TX do GPS  static const int RXPin = 6, TXPin = 5;  



49  

// Informando os taxa de leitura do GPS static const uint32_t GPSBaud = 9600;  //declarando o TinyGPS++ TinyGPSPlus gps;  //conexão serial com o dispositivo GPS SoftwareSerial ss(RXPin, TXPin);  void setup() {   //inicializar serial e esperar a porta abrir:   Serial.begin(9600);   ss.begin(GPSBaud);   while (!Serial) {     ; // esperar por porta serial para conectar. Necessário apenas para o modelo Leonardo   }    //verificando a presença do chield Wifi:   if (WiFi.status() == WL_NO_SHIELD) {     Serial.println("Shield WiFi nao esta presente");     while (true);   }   //verifica o firmware da shield wifi   String fv = WiFi.firmwareVersion();   if ( fv != "1.1.0" )     Serial.println("Atualize o firmware");    //tentando conectar à rede Wi-Fi:   while ( status != WL_CONNECTED) {     Serial.print("Tentando se conectar ao SSID: ");     Serial.println(ssid);     status = WiFi.begin(ssid, pass);      //esperar 10 segundos para conectar:     delay(10000);   }   //conectado   printWifiStatus();//informa o status da wifi //iniciando o DHT   dht.begin(); }  void loop() {  //enquanto o cliente estiver enviando dados escreve na serial   while (client.available()) {     char c = client.read();     Serial.write(c);   }    // se tiver passado 10 segundos da ultima conexao,  
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  // ira conectar novamente:   if (millis() - lastConnectionTime > postingInterval) {     httpRequest(); //faz uma requisição http    }  }  // este método faz uma ligação HTTP com o servidor: void httpRequest() {      lerDht(); //le sensor   lerGPS(); //le GPS       client.stop(); //fecha conexão    //se a conexão foi bem-sucedida   if (client.connect(server, 80)) {     Serial.println("conectando...");      // enviando uma requisição HTTP GET:     client.print("GET /insert_mysql.php?dtime="); //url     client.print(dataTime);     client.print("&temp="); //temperatura     client.print(temperatura);     client.print("&umid="); //umidade     client.print(umidade);      client.print("&lat="); //latitude     client.print(latitude,6);     client.print("&lon="); //longitude     client.print(longitude,6);     client.print("&alt="); //altitude     client.print(altura);     client.print("&id="); //identificação do sensor     client.print(sensorId);     client.println(" HTTP/1.1");     client.println("Host: 192.168.0.1"); // ip servidor     client.println("User-Agent: Arduino");     client.println("Connection: close");     client.println();      // gravando o tempo da ultima conexão     lastConnectionTime = millis();   }   else {      // se não conseguir fazer a conexão     Serial.println("falha na conexao");   } }   void printWifiStatus() { 
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   //imprimir o SSID da rede a que está ligado:   Serial.print("SSID: ");   Serial.println(WiFi.SSID());    // imprime o endereço ip da shield wifi:   IPAddress ip = WiFi.localIP();   Serial.print("IP Address: ");   Serial.println(ip);    // imprimir a intensidade do sinal recebido:   long rssi = WiFi.RSSI();   Serial.print("intensidade do sinal (RSSI):");   Serial.print(rssi);   Serial.println(" dBm"); }   void lerDht() {      // Lê a temperatura e umidade do sensor:   temperatura = dht.readTemperature();   umidade = dht.readHumidity();    if (isnan(temperatura) || isnan(umidade)) {     Serial.println("falha ao ler o DHT ");   } else {     Serial.print("Umidity: ");      Serial.print(umidade);     Serial.print(" %\t");     Serial.print("Temperatura: ");      Serial.print(temperatura);     Serial.println(" *C");   }   }   void lerGPS() {    // grava os dados coletados do GPS nas variaveis:   latitude = gps.location.lat();   longitude = gps.location.lng();   altura = gps.altitude.meters();   // Lê a data e o horário e concatena   sprintf(dataTime, "%02d/%02d/%02d ", gps.date.month(), gps.date.day(), gps.date.year());   sprintf(dataTime, "%02d:%02d:%02d ", gps.time.hour(), gps.time.minute(), gps.time.second());    smartDelay(1000); // tempo para receber os dados  
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  if (millis() > 5000 && gps.charsProcessed() < 10)     Serial.println(F("Dados de GPS não recebidas: verifique a fiação")); }   static void smartDelay(unsigned long ms) {   unsigned long start = millis();   do    {     while (ss.available())       gps.encode(ss.read());   } while (millis() - start < ms); }   
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ANEXO B – PROGRAMA EM PHP 
 
<?php 
 if (isset($_GET['temp'])) {      $latitude = NULL;     $longitude = NULL;     $sensor = NULL;  // recebe os dados do Arduino     $temperatura = $_GET['temp'];     $umidade = $_GET['umid'];     $latitude = $_GET['lat'];     $longitude = $_GET['lon'];     $altitude = $_GET['alt'];     $sensor = $_GET['id'];     $dataTime = $_GET['dtime'];      // Dados de acesso do banco de dados     $username = "root"; // usuário do banco de dados     $password = "lama"; // senha do banco de dados     $database = "lamalogdb"; //  nome do banco de dados     $tablename = "dados"; // nome da tabela     $localhost = "localhost"; //endereço ip do banco de dados  // conectando ao banco de dados     if (mysql_connect($localhost, $username, $password)) {         @mysql_select_db($database) or die("Nao foi possivel selecionar banco de dados ");         // Escrevendo os dados no bd         $query = "INSERT INTO $tablename (sensor_id,temperatura,humidade,latitude,longitude,altitude, dataTime) VALUES ($sensor,$temperatura,$umidade,$latitude,$longitude,$altitude,$dataTime)";          $result = mysql_query($query);         echo $query;     } else {         echo('Nao foi possivel se conectar ao banco de dado ');     } }  ?> 
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ANEXO C – PASSO A PASSO DA CRIAÇÃO DE UM 
CARTÃO DE MEMÓRIA PARA O RASPBERRY PI 
 

Para instalar o Raspbian no Raspberry Pi, será necessário gravá-lo em um 
cartão de memória, de maneira que o Raspberry Pi consiga executá-lo. Para isso 
existem duas alternativas, a primeira é baixando o Raspbian no próprio site do projeto 
Raspberry Pi ou baixando a imagem do disco contendo Raspbian com todos os 
programas instalados. 

 
Passo 1: Baixar o Raspbian: 
 
Para baixar o Raspbian acesse o link 

http://downloads.raspberrypi.org/raspbian_latest ou se preferir baixar o Raspbian 
contendo todos programas instalados é só baixá-lo no site 
https://mega.co.nz/#!N0MyTICA!5WGJEY9ps85aTLWma1ugruQ5WjfGyYLygIR
wnD5BFxM 

 
. Após o download é necessário descompactar o arquivo. 
 
Passo 2: Prepara o cartão Micro SD: 
 
O cartão de memória utilizado no projeto foi do tipo Micro SD de 8GB de 

armazenamento. Antes de iniciar o preparo do cartão de memória é preciso baixar o 
software Win32DiskImager (http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/) e 
instalá-lo. Após a instalação do Win32DiskImager, insira o cartão de memória no 
computador e executa o software, a tela inicial do software ira aparecer com a figura 
25. 

 



55  

 
Figura 33 - Tela do software Win32DiskImager 

Fonte: WIN32DISKIMAGER, 2015 
 
Durante a execução do Win32DiskImager deve-se inserir o arquivo baixado no 

local onde será solicitado a Image File e em Device deve-se selecionar a letra que 
representa o cartão de memória no computador, para finalizar basta apenas apertar o 
botão Write do programa, com isso o cartão de memória será preparado. 
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ANEXO D – PASSO A PASSO DE INSTALAÇÃO E 
CONFIGURAÇÃO DO RASPBERRY PI 
 

Segue o passo a passo da instalação e configuração do Raspbian e dos 
programas utilizados no Raspberry Pi, em todos os programas instalados, foram 
utilizados a configuração padrão de instalação.  

 
Passo 1: Ligando o Raspberry Pi: 

 
Insira o cartão de memória no Raspberry Pi, ligue o monitor na saída HDMI, 

o teclado e o mouse nas USBs do embarcado, após realizar esse procedimento ligue o 
Raspberry Pi. Em seguida aparecerá uma tela azul, onde terá algumas configurações 
de personalização do Raspbian, como no projeto as configurações utilizadas foram as 
configurações padrões, portanto será somente finalizar para sair das opções.  

A partir dessa fase o Raspian já estará executando no Raspberry Pi. Para a 
instalações dos softwares será necessário o usuário do sistema, que por default é “pi” 
e a senha default é “raspberry”. 

 
Passo 2: Instalação do SSH 
 
O SSH já vem instalado no Rapbian, o que deve ser feito é ativá-lo, para isso 

é necessário acessar o raspi-config com o comando “sudo raspi-config”, no terminal 
navegue até o SSH e tecle “enter”, para finalizar selecione para “Enable ssh server” 
para ativar. 

 
Passo 3: Instalação do Apache e PHP 
 
Antes de iniciar qualquer instalação, será necessário alterar a data, hora e 

atualizar o Raspbian. Primeiramente será executado o comando “date 
mmddhhmmyyyy” onde “mm” representa o mês, “dd” o dia, “hh” a hora, “mm” o 
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minuto e “yyyy” o ano. Com a data do sistema correto, será necessário realizar os 
comandos “sudo apt-get update” e “sudo apt-get upgrade” para atualizar o sistema. 

Com o sistema atualizado, será feito a instalação do Apache com o PHP, para 
isso foi digitado o comando “sudo apt-get install apache2 php5 libapache2-mod-
php5”, após a instalação execute “sudo service apache2 restart” para reiniciar o 
Apache. 

 
Passo 4: instalação do MySQL e do PHPMyAdmin 
 
Para instalar o MySQL será preciso executar o comando “sudo apt-get install 

mysql-server mysql-client php5-mysql”, durante a instalação do MySQL será 
solicitado para que o digite a senha para o usuário “root”, esta senha será utilizada 
para acessar o banco de dados posteriormente. 

Com o MySQL instalado, será necessário digitar “sudo apt-get install 
phpmyadmin”, no período da execução da instalação, será requerido qual servidor 
WEB foi instalado, portanto marque a opção do Apache e avance para próxima etapa, 
nessa etapa estará perguntando se deseja configurar o banco de dados no 
PHPMyAdmin, selecione a opção sim. Em seguida será solicitado a senha do usuário 
“root” definida na instalação do MySQL e uma nova senha para o “phpmysql”, 
usuário padrão do PHPMyAdmin. Com o PHPMyAdmin instalado, será necessário 
realizar algumas configurações, execute “sudo nano /etc/apache2/apache2.conf”, na 
última linha adicione “Include /etc/phpmyadmin/apache.conf”, para fechar o 
arquivo, use Ctrl + X, em seguida será questionado se gostaria de salvar, digite “y” e 
pressione a tecla “enter”. Para validar a nova configuração reinicie o Apache com o 
comando “sudo /etc/init.d/apache2 restart”. 

 
Passo 5: Transformando o Raspberry Pi em um roteador. 
 
Nesse passo é necessário estar com o Dongle Wifi conectado no Raspberry Pi. 

Esse processo permitirá que os Arduinos conectem ao aparelho. 
Primeiramente será instalado o servidor DHCP isc-dhcp-server e em seguida o 

simulador de ponto de acesso hostapd. Para instalar o servidor DHCP digite o comando 
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“sudo apt-get install isc-dhcp-server”.  Para instalar o hostapd é necessário digitar 
os comandos: 

“wget https://github.com/jenssegers/RTL8188-
hostapd/archive/v1.1.tar.gz” 

“tar -zxvf v1.1.tar.gz” 
“cd RTL8188-hostapd-1.1/hostapd” 
“sudo make” 
“sudo make install” 
 
Após a instalação hostapd será necessário configurar o Raspberry Pi para 

funcionar como ponto de acesso.  
Primeiramente será configurado o DHCP, para isso deve-se acessar o 

“dhcpd.conf” através do comando “sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf”, no final do 
arquivo deve-se adicionar as configurações da rede que será roteado, conforme o 
exemplo. 

  
A próxima etapa será alterar o arquivo “isc-dhcp-server”, através do comando 

“sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server”. Busque no arquivo a linha que fale sobre 
interface e adicione “INTERFACES="wlan0"”. 

Será necessário definir um IP fixo para o Raspberry Pi, será para esse endereço 
de IP que os Arduinos enviarão os dados e o pesquisador acessará o PHPMyAdmin. 

Para tornar o IP fixo execute o comando “sudo ifdown wlan0” e em seguida 
“sudo nano /etc/network/interfaces”, edite o arquivo conforme o exemplo. 

subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 { 
 range 192.168.10.10 192.168.10.20; 
 option broadcast-address 192.168.10.255; 
 option routers 192.168.10.1; 
 default-lease-time 600; 
 max-lease-time 7200; 
 option domain-name "local-network"; 
 option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4; 

} 
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auto lo 
iface lo inet loopback 
iface eth0 inet dhcp 
 
allow-hotplug wlan0 
 
iface wlan0 inet static 
 address 192.168.10.1 
 netmask 255.255.255.0 

 
O endereço do Raspberry Pi, nesse caso, será igual a 192.168.10.1. Finalizando 

a configuração do IP, será configurado o HostAPD, para abrir o arquivo de 
configuração “hostapd.conf” execute o comando “sudo nano 
/etc/hostapd/hostapd.conf”, nesse arquivo altere o “ssid =”, adicionando o nome da 
rede após o símbolo “=”, o próximo item a qual deve ser alterado será o 
“wpa_passphrase =”, responsável pela senha da rede sem fio. 

Finalizado as configurações, deve-se iniciar o servidor DHCP através do 
comado “sudo service isc-dhcp-server start” e o HostAPD, através do “sudo service 
hostapd start”. Para que o servidor DHCP e o HostAPD inicie automaticamente ao 
iniciar o Raspberry Pi é necessário executar os comandos “sudo update-rc.d hostapd 
enable“ e “sudo update-rc.d isc-dhcp-server enable”.  

Após realizar todas as configurações reinicie o Raspberry Pi através do 
comando “sudo reboot”. 

 
Passo 8: Criando banco de dados no PHPMyAdmin 
 
 Após reiniciar o sistema, acesse o navegador em um computador pessoal e na 

barra de endereço digite o “endereço de IP do Raspberry Pi/phpmyadmin” e tecle 
“enter”, aparecerá a tela de login do PHPMyAdmin, digite o usuário padrão e a senha 
criada para poder acessar. 
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No PHPMyAdmin, será necessário criar um banco de dados para receber os 
dados dos Arduinos. Após a criação do banco, deve-se acessar o banco e cria a tabela 
onde os dados serão gravados os dados. 
 




