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RESUMO DA DISSERTAÇÃO 
 

A limitação de energia disponivel em nodos de redes de sensores sem fio é um fator crítico. Na maioria ou 
quase em sua totalidade, os sensores são colocados em áreas remotas que não permitem facilmente o acesso 
a esses elementos para troca de baterias tais como reservas ambientais, oceanos, vulcões, rios, florestas, etc.  
Nodos são alimentados a baterias e o desenvolvimento das baterias ainda é lento quando comparado ao rápido 
crescimento tecnológico dos componentes eletrônicos. O tempo de vida de vida útil de um sensor depende da 
quantidade de energia disponível. Protocolos de roteamento e algoritmos devem ser escolhidos considerando a 
eficiência na descoberta e manutenção das rotas e a otimização na quantidade de energia consumida. A 
escolha correta destes fatores impactam diretamente no funcionamento da rede. Atualmente, simuladores de 
Redes de Sensores sem Fio não apresentam tanta precisão em termos de consumo de energia dos valores 
medidos em seus sensores, e isto prejudica avaliações de estimativas de consumo de energia e  
capacidade energética das baterias. Uma solução viável para minimizar tal problema consiste na aferição 
prática do consumo tanto destes dispositivos individualmente visando prover uma arquitetura que possibilite 
medir de forma precisa o consumo de energia de um nodo, bem como permita avaliação em diferentes 
protocolos de roteamento funcionando conjuntamente numa rede  
densamente distribuída. Esta dissertação aborda o planejamento, implementação e montagem de um protótipo 
de dispositivo para aferir o consumo de nós de uma rede de sensores sem fio (Placa de Medição). Uma análise 
considerando diferentes protocolos de roteamento visando avaliar o consumo de energia também está prevista. 

 


