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Resumo: Este trabalho tem como objetivo avaliar duas 

tecnologias de comunicação, Bluetooth Low Energy 

(BLE) e ZigBee (ZB), para a transmissão de dados e a 

avaliação de protocolos de comunicação entre 

equipamentos embarcados em uma vestimenta e 

equipamentos remotos. Dado um conjunto de sinais 

captados por sensores e os dados decorrentes destes, 

este trabalho descreve a arquitetura e combinações 

utilizadas na avaliação de ambas as tecnologias para uso 

em um ambiente de prática esportiva. 

 

1. Introdução 
A Internet Das Coisas (IoT) é um conceito que traz 

uma visão mais abrangente para a comunicação sem fio 

e a computação distribuída a partir de dispositivos 

eletrônicos de qualquer ordem e que possuam 

mecanismo de comunicação.  

O principal ponto de destaque da IoT está em sua 

capacidade de ser onipresente e capturar informações de 

diversos tipos de usuários [1]. Isso significa que 

diversos sistemas podem se beneficiar dessas 

informações, exigindo, para tanto, mecanismos de 

comunicação. Dentre as aplicações atualmente 

discutidas está o uso de sensores em vestimentas de 

diversos tipos para uma gama de aplicações, que vão 

desde a monitoração de sinais vitais de indivíduos até o 

reconhecimento de atividades humanas para 

treinamento de robôs autônomos [2]. 

Os diversos trabalhos de referência estudados 

discutem as técnicas e dispositivos de transmissão de 

dados em ambientes fechados, como laboratórios ou 

quartos em uma residência; portanto em um ambiente 

com características distintas de um ambiente de prática 

esportiva proposto neste trabalho. 

O objetivo deste trabalho é estudar dois mecanismos 

de transmissão de dados sem fio, BLE e ZB, e avaliar 

combinações de protocolos abertos que sejam 

adequados à transmissão de dados gerados pelos 

sensores de uma vestimenta de um atleta em um 

ambiente esportivo. 

 

2. Metodologia 
Para realizar os testes das tecnologias de 

comunicação sem fio utilizou-se um protótipo com dois 

Raspberry Pi modelo B, que estabelecerão uma 

comunicação cliente-servidor através dos módulos BLE 

e ZB. Na simulação e analise do tráfego gerado pelos 

sensores na vestimenta serão utilizados o Distributed 

Internet Traffic Generator (D-ITG), o TCPDump e o 

Wireshark. 

No protótipo, ilustrado na figura 1, o D-ITG no lado 

cliente será responsável por gerar um tráfego baseado 

em um conjunto de sensores acoplados a uma 

vestimenta; este tráfego será capturado pelo Raspberry 

Pi servidor e redirecionado, novamente, ao D-ITG 

(ponto final da comunicação). 

 
Figura 1: Protótipo. 

 

Para avaliação dos mecanismos de comunicação 

serão analisados os seguintes parâmetros: banda 

máxima (em bits por segundo) de transmissão de dados, 

intensidade do sinal a ser transmitido dado o nível de 

ruído presente no ambiente, latência do canal, variação 

de atraso e taxa de erro presente no canal de 

comunicação dado o ambiente. 

 

3. Conclusões 
O tráfego a ser transmitido na simulação e suas 

características foram definidas baseando-se em uma 

vestimenta projetada em um trabalho de conclusão de 

curso do Centro Universitário FEI. Para gerar tal tráfego 

foi realizada uma compilação para dispositivos 

embarcados do D-ITG, sendo esse uma contribuição 

desse trabalho, pois não há outras compilações 

disponíveis para a plataforma de hardware utilizada. Os 

próximos passos contemplam a avaliação efetiva do 

canal para a conclusão do trabalho de iniciação 

científica. 
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