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RESUMO
As abelhas são animais de grande importância para manter o ecossistema
global, principalmente pelo seu papel ativo no processo de polinização de diversas
plantas no planeta. A apicultura, definida atualmente como a criação racional de
abelhas, é uma importante atividade econômica mundial que movimenta anualmente
um mercado milionário. O desenvolvimento eficiente da atividade apícola envolve
inúmeros desafios de diversas áreas de atuação e conhecimento, que vai desde
operações cotidianas de manutenção do apiário até o monitoramento comportamental
das abelhas e do ambiente no qual o apiário esta inserido. A UEPA-EAJ (Unidade de
Extração de Produtos Apícolas, da Escola Agrícola de Jundiaí) é um centro de
atividades, estudos e pesquisas apícolas do RN. Esse trabalho propôs então o
desenvolvimento de uma ferramenta com recursos computacionais de automação e
controle com os objetivos de auxiliar e dar um maior embasamento aos estudos e
pesquisas realizadas pela UEPA-EAJ, bem como o de facilitar atividades cotidianas
presentes no manejo do apiário dessa unidade. A ferramenta concebida, denominada
Beehiveior, foi dividida em dois módulos independentes: uma central de automação e
controle, responsável pela coleta e envio de dados das colmeias, e um aplicativo Web,
com a função de processar, armazenar e exibir os dados coletados. Foi utilizado
hardware de baixo custo, reciclado e/ou de fácil obtenção para construção da central.
O projeto possui como resultados o aplicativo Web, os códigos-fontes e esquemas de
automação, o relato dos experimentos realizados e um comparativo do Beehiveior
com os trabalhos relacionados. Atualmente a ferramenta é capaz de monitorar
variáveis da colmeia (ex.: temperatura e umidade), enviar os dados coletados via rede
cabeada Ethernet ou através da transferência dos dados armazenados localmente em
cartão de memória e exibir esses valores, na forma de gráficos e tabela, no aplicativo
Web.

Palavras-chave: Apicultura; Colmeia; Automação e Controle; Sensores; Arduino.

7

ABSTRACT
Bees are very important animals to the global ecosystem, mainly for their
active role in pollination process of many plants on the planet. Beekeeping, currently
defined as the rational creation of bees, is a global economic activity that annually
moves a millionaire market. The efficient development of beekeeping involves
numerous challenges in many aspects, ranging from daily activities to keep the apiary
until monitor the behavior of bees and the apiary environment. The UEPA-EAJ (an
unit for explore bee products at Jundiaí’s agricultural school) is a center for activities,
studies and research on beekeeping in Brazil-RN. This work proposes the
development of tool with computational resources and composed by automation and
control devices, with the goal to give a better basis for the studies and researches
carried out by UEPA-EAJ, as well to improve the daily activities to maintain the
apiary of this unit. The developed tool, called beehiveior, was split in two modules
that works independents: one piece for automation and control, which collects and
sends hive's data, and a web application that processes, stores and displays the
collected data. Low cost hardware, recyclable and/or easily found was used in build
process of automation piece. The project leaves as result the web application,
automation codes, the report of the experiments and a comparative analysis of the
Beehiveior against the related works. Currently the project is able to monitor some
data from hive such temperature and humidity, send collected data by an Ethernet
wired network or by transfer the data stored locally on a memory card and display
these values in the Web application showing them with charts and tables.
Keywords: Beekeeping; Beehive; Automation and Control; Sensors; Arduino.

8

SUMÁRIO
1.

2.

3.

4.

5.

Introdução ................................................................................................................. 13
1.1.

Motivação do trabalho .................................................................................................. 14

1.2.

Objetivos do Trabalho .................................................................................................. 18

1.3.

Organização do Trabalho............................................................................................. 19

Base Apícola .............................................................................................................. 20
2.1.

Histórico e importância das abelhas .......................................................................... 20

2.2.

Histórico e importância da apicultura....................................................................... 22

2.3.

O apiário .......................................................................................................................... 24

2.4.

Manejo das colmeias ...................................................................................................... 26

Estado da Arte .......................................................................................................... 29
3.1.

Patentes ............................................................................................................................ 29

3.2.

Trabalhos Acadêmicos .................................................................................................. 30

3.3.

Trabalhos relacionados ................................................................................................. 34

Materiais e Métodos ................................................................................................ 37
4.1.

Arduino ............................................................................................................................ 37

4.2.

Java e os Frameworks ................................................................................................... 38

4.3.

PostgreSQL ..................................................................................................................... 39

Beehiveior .................................................................................................................. 41
5.1.

Módulos ............................................................................................................................ 42

5.1.1. Arquitetura ...................................................................................................................... 43

6.

5.2.

Diagrama de Classes ...................................................................................................... 44

5.3.

Metodologia ..................................................................................................................... 45

5.4.

Aplicativo WEB .............................................................................................................. 47

5.5.

Códigos e Esquemas de Automação ........................................................................... 51

Resultados .................................................................................................................. 53
6.1.

Experimentos .................................................................................................................. 53

6.1.1. Cenário 1 .......................................................................................................................... 53
6.1.2. Cenário 2 .......................................................................................................................... 57
6.2.

Comparativo.................................................................................................................... 58

6.2.1. Custos................................................................................................................................ 60

7.

Conclusão ................................................................................................................... 63

9

7.1.

Trabalhos Futuros ......................................................................................................... 65

REFERÊNCIAS................................................................................................................ 66
APÊNDICE A – Telas do Sistema................................................................................. 71
APÊNDICE B – Esquemas de Conexão....................................................................... 80

10

LISTA DE FIGURAS
Figura 1 - Prédio da UEPA ............................................................................................ 14
Figura 2 - Indumentária apícola, fumigador e colmeias.................................... 15
Figura 3 – Área de alocação de colmeias para pesquisas da UEPA ................ 15
Figura 4 - Croqui do Apiário da UEPA ...................................................................... 16
Figura 5 - Imagens egípcias retratando as abelhas ............................................. 21
Figura 6 - Colmeia Langstroth e suas partes: tampa (A), melgueira (B),
ninho (C), fundo (D), quadros de ninho e quadros de melgueiras (E) . 23
Figura 7 - Exemplo de Apiário 01 .............................................................................. 24
Figura 8 - Exemplo de Apiário 02 .............................................................................. 25
Figura 9 - Arduino UNO Rev3 ...................................................................................... 38
Figura 10 - Diagrama Contextual e Conceitual do Beehiveior ......................... 41
Figura 11 - Diagrama de Interação dos Módulos do Beehiveior..................... 43
Figura 12 - Diagrama de Classes Beehiveior ......................................................... 44
Figura 13 – Colmeia Vertical Jataí 10cm x 10cm .................................................. 46
Figura 14 – Sensores (1 – presença, 2 – umidade e temperatura, 3 – ruído, 4
– contagem de abelhas) do Protótipo do Beehiveior ................................. 46
Figura 15 - Protótipo do Beehiveior......................................................................... 47
Figura 16 - Dashboard Beehiveior ............................................................................ 48
Figura 17 - Dados do sensor em formato de tabela............................................. 49
Figura 18 - Dados do sensor em formato de gráfico ........................................... 50
Figura 19 - Gráfico com os dados de múltiplos sensores .................................. 50
Figura 20 - Diagrama de Estados do Algoritmo de Automação (cartão SD) 51
Figura 21 – Diagrama de Estados do Algoritmo de Automação (ethernet) 52
Figura 22 – Tela de importação de dados (início) ............................................... 54
Figura 23 – Tela de importação de dados (arquivo carregado / realizar
upload) ...................................................................................................................... 54
Figura 24 – Tela de importação de dados (seleção do início da coleta /
processar arquivo) ................................................................................................ 55
Figura 25 – Tela de importação de dados (importação concluída) ............... 55
Figura 26 – Dados Múltiplos do Cenário 1 (todos os sensores) ...................... 56
Figura 27 - Dados Múltiplos do Cenário 2 (todos os sensores) ....................... 57
Figura 28 - Dados Múltiplos do Cenário 2 (temperatura x umidade x ruído)
...................................................................................................................................... 58
Figura 29 - Tela Inicial do Aplicativo ....................................................................... 71
11

Figura 30 - Dashboard Beehiveior ............................................................................ 71
Figura 31 - Dados do sensor em formato de tabela............................................. 72
Figura 32 - Dados do sensor em formato de gráfico ........................................... 72
Figura 33 - Gráfico com os dados de múltiplos sensores .................................. 73
Figura 34 - CRUD Apiário (adição) ............................................................................ 73
Figura 35 - CRUD Apiário (listagem) ........................................................................ 73
Figura 36 - CRUD Apiário (visualização) ................................................................ 74
Figura 37 - CRUD Apiário (modificação)................................................................. 74
Figura 38 - CRUD Colmeia (adição) .......................................................................... 74
Figura 39 - CRUD Colmeia (listagem)....................................................................... 75
Figura 40 - CRUD Colmeia (visualização) ............................................................... 75
Figura 41 - CRUD Colmeia (modificação) ............................................................... 75
Figura 43 - CRUD Sensor (adição - valor booleano) ............................................ 76
Figura 44 - CRUD Sensor (listagem) ......................................................................... 77
Figura 45 - CRUD Sensor (visualização) .................................................................. 77
Figura 46 - CRUD Sensor (modificação) .................................................................. 78
Figura 47 - Tela de importação de dados (início) ................................................ 78
Figura 48 - Tela de importação de dados (arquivo carregado / realizar
upload) ...................................................................................................................... 78
Figura 49 - Tela de importação de dados (seleção do início da coleta /
processar arquivo) ................................................................................................ 79
Figura 50 - Tela de importação de dados (importação concluída) ................ 79
Figura 51 - Conexão do Sensor de Temperatura e Umidade ............................ 80
Figura 52 - Conexão do Sensor de Presença .......................................................... 80
Figura 53 - Conexão do Sensor Infravemelho (passagem) ............................... 81
Figura 54 - Conexão do Sensor de Ruído ................................................................ 81

12

1. Introdução
As abelhas são animais de importantes para a raça humana pois possuem
influência direta na manutenção do ecossistema global atuando, por exemplo, na
preservação da vida vegetal, manutenção da variabilidade genética e principalmente
no processo de polinização1 de plantas que fornecem alimentos aos homens.
A apicultura, isto é, a criação de abelhas com finalidades de consumo e/ou
comerciais, é atualmente uma importante área econômica que movimenta milhões de
dólares em todo o mundo. Essa criação racional de abelhas engloba inúmeras questões
e desafios que envolvem diversas áreas de conhecimento.
As atividades básicas da apicultura ocorrem, em geral, num local
especificamente destinado para esse fim chamado de apiário. Quando o apiário já se
encontra devidamente instalado e operacional, para que o mesmo se mantenha
produtivo e com seus enxames saudáveis, é necessário que o mesmo passe
constantemente por vistorias para avaliar a situação das colmeias. Intervenções e/ou
manutenções nas colmeias são necessárias quando as mesmas apresentam alguma
enfermidade ou comportamento anormal e também quando é preciso verificar e/ou
coletar a produção dos insumos apícolas. No que tange a esses aspectos de
monitoramento, manutenção e intervenções das operações do apiário, grande parte
dos desafios encontrados se concentram nos constantes deslocamentos e preparações
para que esses procedimentos sejam realizados no apiário.
É importante que durante as intervenções nas colmeias as abelhas sejam
minimamente incomodadas para que a colônia não tenha problemas de
saúde/desenvolvimento ou entre em colapso e a produção dos produtos apícolas não
seja afetada. Fica evidente que quanto menos interferências forem impostas ao
enxame maior será a probabilidade dessa colmeia possuir um bom rendimento. Além
do mais, sabe-se que o contato com abelhas envolve riscos consideráveis à saúde
humana que, em casos extremamente graves, podem resultar até em morte.
Dessa forma, ferramentas, dispositivos e tecnologias que venham facilitar os
meios operacionais do apiário, ou que tragam um menor nível de intervenção nas
colmeias, são de grande valia para melhorar a prática da apicultura.
1 Polinização é o processo de transferência das células reprodutivas masculinas para o receptor feminino das

plantas, sendo dessa forma responsável pela reprodução das plantas e parte importante na formação de seus frutos.
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O trabalho em questão apresenta a ferramenta Beehiveior que visa
proporcionar o monitoramento e controle de colmeias de um apiário. Atualmente o
sistema é capaz de realizar a coleta de variáveis das colmeias (ex.: temperatura e
umidade) e exibi-los de maneira centralizada num sistema computacional WEB.

1.1. Motivação do trabalho
A UEPA (Unidade de Extração de Produtos Apícolas), setor integrante da
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias – Escola Agrícola de Jundiaí
(UAECA-EAJ), mais conhecida no meio acadêmico e social apenas como EAJ,
vinculada à Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), é uma unidade
voltada para o ensino e pesquisa da área de apicultura.
A estrutura física atual da UEPA é composta de um imóvel de 104,98 m2,
onde trabalham 8 pessoas (4 funcionários fixos e 4 funcionários temporários) e
funciona um laboratório de pesquisas denominado de Casa do Mel, e um apiário de
médio porte (composto por 30 colmeias) localizado a uma distância aproximada de 2
Km da unidade na região onde fica o açude da EAJ. A Figura 1 retrata o prédio
principal da UEPA, a Figura 2 mostra uma indumentária apícola, um fumigador2 e
colmeias utilizadas na unidade e a Figura 3 exibe sua área de alocação de colmeias
para pesquisas. Na Figura 4 vemos o croqui do apiário da UEPA, onde é possível
visualizarmos o posicionamento das colmeias (representadas pelas caixas numeradas).

Figura 1 - Prédio da UEPA
Fonte: Autor
2 Equipamento constituído de tampa, fole, fornalha, grelha e bico de pato. Tem a função de produzir a fumaça que

irá mascarar o ferormônio responsável pela agressividade das abelhas.
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Figura 2 - Indumentária apícola, fumigador e colmeias
Fonte: Autor

Figura 3 – Área de alocação de colmeias para pesquisas da UEPA
Fonte: Autor
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Figura 4 - Croqui do Apiário da UEPA
Fonte: Imagem cedida pela coordenação da UEPA/EAJ

Além de dar suporte aos estudantes dos cursos técnicos e de graduação da
EAJ, enriquecendo suas atividades de base e contribuindo com o aprendizado, a
UEPA também está em processo de registro das suas atividades (extração,
processamento, envase e expedição de mel) no IDIARN (Instituto de Defesa de
Inspeção Agropecuária do Estado do RN) visando atender os pequenos produtores da
região de Macaíba e adjacências (região esta que apresenta grande potencial apícola a
ser explorado) de maneira a agregar valor ao seu produto e possibilitar a
comercialização do mesmo no mercado estadual. O mel produzido pela UEPA,
proveniente do seu apiário, será comercializado via cooperativa da EAJ e também
poderá ser destinada à alimentação dos discentes através do restaurante universitário
da EAJ.
Nas diversas pesquisas realizadas pela UEPA, as variáveis monitoradas pelos
estudos são todas obtidas através de intervenções manuais, ou seja, elas são coletadas
através de medições e observações realizadas in loco no seu apiário, o que demanda
toda uma operação de preparação (por exemplo, a preparação das vestimentas e
ferramentas apícolas) e deslocamentos.
Além disso, em entrevista com um dos responsáveis pelo setor, a professora
mestre Gunthinéia Alves de Lira (atual coordenadora do Grupo de Estudos em
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Apicultura e Meliponicultura 3 da UFRN), com o intuito de angariar um melhor
entendimento dos processos e problemas envolvidos nas atividades cotidianas e de
pesquisa da unidade, foram observados vários aspectos importantes que se mostraram
relevantes para serem abordados por um sistema computacional. Dentre vários,
podemos citar os que mais chamaram atenção:
•

A verificação, tanto na área geral do apiário quanto internamente nas
colmeias, de variáveis climáticas (ex.: temperatura e umidade) são
importante para que otimizações na produção sejam realizadas e que
problemas sejam detectados e entendidos;

•

Conferir a produção de mel das colmeias seja através da sua abertura para
visualização dos favos ou por meio da verificação do seu peso, não é um
processo simples, requer um grande trabalho manual e é altamente
impactante para o enxame;

•

Aferir a atividade de uma colmeia, a qual pode ser realizada através da
contagem das entradas e saídas das abelhas e/ou através do nível de ruído
interno, ajuda a detectar problemas no ambiente (ex.: aproximação de
perigo) e no enxame (ex.: colapso e doenças);

•

A coleta de pólen é realizada através da inserção de uma placa de acrílico
perfurada na entrada da colmeia por um determinado período de tempo. A
inserção/remoção da placa e a verificação da quantidade de pólen coletado
são realizadas de maneira totalmente manual;

•

Produzir apitoxina para o mercado de cosméticos é a atividade que mais
vem atraindo os criadores locais, possivelmente pela sua lucratividade.
Sabe-se que o processo é altamente estressante para as abelhas (que
recebem choques para expelir o veneno) no entanto, não existe qualquer
monitoramento ou estudo para saber o impacto desse processo nas demais
variáveis e/ou produtividade da colmeia;

Além das situações anteriormente elencadas para a UEPA, a pesquisadora
contou sobre a existência de diversos problemas de violação das colmeias (ex.:

3 Criação de abelhas sem ferrão.
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queima por parte de caçadores e derrubada/invasão por animais para obtenção do mel)
na criação de abelhas no nível da agricultura familiar.
Avaliando-se então as situações e dificuldades das atividades apícolas
descritas anteriormente, considerando tanto o lado das ações corriqueiras, levantadas
no capítulo introdutório, para o exercício da atividade de apicultura em geral, quanto
focando especificamente nas necessidades existentes no ambiente de estudo e
pesquisa da UEPA-EAJ, enxergou-se uma boa oportunidade para inserção nesse
ecossistema de uma ferramenta computacional que possa auxiliar os estudos e
trabalhos realizados pelos pesquisadores e entusiastas da área apícola.

1.2. Objetivos do Trabalho
Diante do exposto na seção anterior, o presente trabalho desenvolveu um
sistema computacional para a área de apicultura com o objetivo geral de realizar o
monitoramento de variáveis de uma colmeia apícola (ex.: temperatura e umidade)
possibilitando o registro histórico e a visualização dos dados coletados. Também
fazem parte do escopo da solução pensada o controle do acionamento, pontual e/ou
programado, de dispositivos que sejam incorporados à colmeia e a emissão de alertas
quando alguma das variáveis monitoradas atingirem valores determinados e nos casos
onde um novo estado do enxame for detectado ou um estado atual for modificado.
Como objetivos específicos do trabalho temos:
•

Criar uma solução aberta, tanto no aspecto do hardware utilizado quanto
no aspecto dos softwares desenvolvidos;

•

Fazer uso de componentes e materiais recicláveis/reutilizáveis na
construção do projeto contribuindo assim para a preservação do meioambiente;

•

Utilizar hardware de fácil aquisição e de baixo custo para o
monitoramento das variáveis da colmeia;

•

Desenvolver um software que seja facilmente distribuído, simples de
configurar e que tenha uma interface de usuário amigável e fácil de usar;

18

•

Deixar o software totalmente independente do hardware, possibilitando
que qualquer dispositivo atual ou futuro consiga transferir os dados
coletados para o programa criado.

1.3. Organização do Trabalho
No capítulo 2 é exposta uma visão geral sobre a área apícola, abrangendo desde
o histórico e importância das abelhas e da apicultura, passando pelas características
estruturais de um apiário até chegar aos afazeres e características envolvidas no
processo de manejo das colmeias.
O estado da arte, mostrando patentes e trabalhos acadêmicos relacionados às
atividades e pesquisas apícolas são apresentados no capítulo 3. Os materiais e
métodos utilizados para construção do projetos são explicados no capítulo 4.
O capítulo 5 apresenta o sistema em si. O capítulo introduz os propósitos gerais
e os objetivos específicos da ferramenta e apresenta os módulos que compõem o
sistema e a sua arquitetura. Esta arquitetura engloba o diagrama de classes central do
projeto, as características do protótipo construído, uma explanação sobre sua
aplicação Web e o modo de funcionamento da sua parte de automação.
Os resultados entregues pelo projeto, que compreendem o aplicativo Web, os
códigos e esquema de automação, os relatos/observações dos experimentos realizados
e também uma análise comparativa de ferramentas similares ao Beehiveior, são
expostos no capítulo 6.
Por fim, o capítulo 7 finaliza o documento apresentando as conclusões
observadas durante a execução do projeto e elenca os trabalhos futuros para
complementação e aprimoramento da ferramenta.
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2. Base Apícola
Neste capítulo são apresentados o histórico e alguns dos conceitos mais
importantes sobre a área apícola com o intuito de embasar o leitor no assunto. São
abordados os temas: abelhas, apicultura, apiário e manejo das colmeias.

2.1. Histórico e importância das abelhas
A abelha é um animal cuja origem e proliferação na Terra data de milhões de
anos atrás (PIRANI, 1993). Seu surgimento é associado à evolução de certo inseto,
que se assemelha as atuais vespas, o qual tinha no néctar das flores a sua principal
fonte de energia, mas também incluía na sua dieta pequenos animais como fonte
proteica. Em algum momento do seu desenvolvimento, esse inseto passou a substituir
a proteína animal pela proteína vegetal (pólen) e com isso iniciou um ciclo de vida
próprio que posteriormente deu origem as abelhas (PIRANI, 1993).
Diante dessa mudança na alimentação, estes pequenos animais voadores tiveram
que se adaptar cada vez mais para melhorar essa interação com os vegetais. Durante
sua evolução, constatou-se o aparecimento de pelos específicos na superfície do
corpo, patas e abdome para facilitar a coleta/transporte do pólen e também ocorreram
mudanças nas suas peças bucais que se tornaram mais aptas para sugar o néctar das
flores (PIRANI, 1993).
A exaltação e veneração das abelhas por parte do homem é conhecida desde os
primórdios das grandes civilizações. A aparição da sua imagem, ligada sempre ao
simbolismo da riqueza, sabedoria e prosperidade, é vista nos mantos, cetros e coroas
dos soberanos (ITAGIBA, 1997). A Figura 5 mostra imagens arqueológicas da
civilização egípcia onde a figura da abelha é retratada.
As abelhas são animais de grande importância para manter o ecossistema
global. Esses seres contribuem fortemente para a preservação da vida vegetal e
também na manutenção da variabilidade genética. A sua principal importância advém
do fato desses insetos participarem ativamente do processo de polinização de diversas
plantas existentes no planeta. Na maioria dos ecossistemas existentes no mundo, o
principal agente polinizador são as abelhas (EMBRAPA MEIO-NORTE, 2015). A
própria evolução das flores, que passaram por modificações na sua estrutura para
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assegurar a polinização por meio das abelhas e se diversificaram em relação à forma,
cor e odor para facilitar o trabalho de reconhecimento desses insetos (PIRANI, 1993),
são provas dessa importância.

Figura 5 - Imagens egípcias retratando as abelhas
Fonte: Glenn Apiaries4

De acordo com a pesquisadora Patrícia Drumond, da Embrapa Acre, cientistas
estimam que atualmente as abelhas são responsáveis pela polinização de
aproximadamente 80% das plantas cultivadas no nosso planeta (GLOBO CIÊNCIA,
2013). Estima-se que 2/3 (dois terços) da produção de alimentos para os humanos é
dependente direta desse processo de polinização realizada pelas abelhas (INSA,
2014). Existe uma famosa frase que circula atualmente pela Internet, cuja primeira
ocorrência que se conhece data do ano de 1965 em uma publicação francesa para
apicultores (O’TOOLE, 2015), que fala sobre a importância desses pequenos seres
para a existência da espécie humana: “Se as abelhas desaparecerem da face da Terra,
a humanidade terá apenas mais quatro anos de existência. Sem abelhas não há
polinização, não há reprodução da flora, sem flora não há animais, sem animais não
haverá raça humana”.
Além da relevância para o nosso ecossistema, com o passar dos séculos as
abelhas ganharam uma importância direta nas atividades de vida do homem.
Primeiramente com o mel (utilizado desde os tempos da pré-história como alimento e
posteriormente também como ferramenta terapêutica) que era retirado dos enxames
de forma extrativista e predatória, resultando diversas vezes na morte das abelhas
(BERALDO, 2011).
4 Disponível em: <http://www.glenn-apiaries.com/bee_photos_honeybee_hieroglyphics.html>. Acesso em: 05

Abr. 2015.
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Com o passar dos anos, o homem foi criando e desenvolvendo técnicas para
realizar o manejo das abelhas de forma que os enxames e colmeias fossem protegidos,
uma maior produção fosse obtida e que as abelhas sofressem o mínimo de prejuízo
possível. Dessa forma, surgia assim a apicultura (BERALDO, 2011).

2.2. Histórico e importância da apicultura
A apicultura, que pode ser definida como a criação racional de abelhas, é uma
atividade praticada desde as civilizações mais antigas (BERALDO, 2011).
Os Egípcios foram os primeiros povos, que se tem registro, a iniciarem a
prática apícola através da criação de abelhas em potes de barro (BERALDO, 2011).
Há cerca de 5 (cinco) mil anos atrás, esse povo já praticava a apicultura migratória,
percorrendo o rio Nilo com seus cortiços em busca de boas floradas (ITAGIBA,
1997).
O início da apicultura científica é atribuído ao filósofo grego Aristóteles que
se dedicou a observar o comportamento das abelhas e realizar experiências com as
mesmas (ITAGIBA, 1997). A partir desses estudos, a apicultura difundiu-se entre os
povos gregos e romanos que a aperfeiçoaram (BERALDO, 2011).
Durante a idade-média diversas técnicas foram desenvolvidas (como a
utilização de fumaça no interior do recipiente de criação e a utilização de recipientes
sobrepostos) para que o mel pudesse ser retirado da colmeia ao mesmo tempo que
fosse deixado uma reserva deste, evitando assim a morte das abelhas (BERALDO,
2011).
Apesar dos avanços paulatinos ao longo dos séculos, no que diz respeito ao
manejo das abelhas e sua produção, somente no ano de 1851 o reverendo americano
Lorenzo Lorraine Langstroth, conhecido mundialmente no meio apícola apenas por
Langstroth, descobriu o “espaço-abelha”, uma medida (entre 6mm e 9mm) que
permite as abelhas produtoras trabalharem em ambos os lados dos favos sem uma
prejudicar as atividades de outra. De posse dessa medida, Langstroth conseguiu criar
um modelo de colmeia (batizada com seu próprio nome e também conhecida como
Americana) que possui grande eficiência e é utilizado até os dias atuais como padrão
em todo o mundo (ITAGIBA, 1997).
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A Figura 6 mostra a visão frontal de uma colmeia Langstroth totalmente
montada ao lado da mesma colmeia desmontada onde é possível ver as partes que a
compõe: tampa, melgueira, ninho, fundo, quadros de ninho e quadros de melgueira.

Figura 6 - Colmeia Langstroth e suas partes: tampa (A), melgueira (B), ninho (C), fundo (D), quadros
de ninho e quadros de melgueiras (E)
Fonte: (MAGALHÃES e BORGES, 2012) p. 18 e 19

Nos dias atuais, a apicultura se transformou numa atividade mundialmente
lucrativa, podendo ser exercida até mesmo pelo pequeno produtor rural ou agricultor
familiar, que apresenta vantagens como a não exigência de uma grande propriedade
para sua exploração e a não poluição/destruição do meio-ambiente (EMBRAPA,
2007).
Os principais produtos explorados pelos apicultores são: o mel, a cera, a
própolis, a apitoxina (veneno da abelha), o pólen apícola e a geleia real (EMBRAPA,
2007). Além de alguns desses produtos servirem para consumo humano em sua forma
natural, eles também são utilizados como matéria-prima de indústrias do setor
alimentício, farmacêutico e de cosméticos (ITAGIBA, 1997).
Para vislumbrarmos o quão importante se tornou essa área da economia
atualmente, podemos utilizar como referência os valores atingidos pelo mercado do
principal produto da atividade apícola: o mel (BERALDO, 2011). Segundo o livro
anual de estatísticas 2013 da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a
Agricultura (FAO, 2013), as exportações de açúcar e mel (sugar and honey)
movimentaram, em todo o mundo no ano de 2010, valores próximos a casa do US$ 40
bilhões (quarentas bilhões de dólares) provenientes da exportação de 73.122 mil
toneladas. Olhando mais especificamente para indicadores que consideram
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especificamente o comércio do mel e também pegando um retrato do nosso país, em
relatório obtido no site da Associação Brasileira dos Exportadores de Mel (ABEMEL,
2015), o Brasil exportou em 2014 a quantidade de 25,3 milhões de KG de mel, o que
representa pouco mais de US$ 98,5 milhões (noventa e oito vírgula cinco milhões de
dólares) movimentados.

2.3. O apiário
A prática da apicultura normalmente se dá em um local específico para esse
fim chamado de apiário. O apiário pode, de uma maneira simples, ser definido como
um conjunto de colmeias habitadas e agrupadas em um mesmo local (ITAGIBA,
1997). Exemplos de apiários podem ser vistos na Figura 7 e na Figura 8.
Durante todo o período de existência do apiário, ele estará sujeito às
interferências ambientais (como temperatura, umidade, ventos e predadores) do local
onde está inserido (BERALDO, 2011).

Figura 7 - Exemplo de Apiário 01
Fonte: Foto cortersia de Suat Eman em FreeDigitalPhotos.net5

5 Disponível em <http://www.freedigitalphotos.net/images/Insects_spiders_and__g70-Bee_Hives_p18853.html>.

Acesso em: 08 Abr. 2015.
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Figura 8 - Exemplo de Apiário 02
Fonte: Spiral Horn Apiary6

Para que a instalação de um apiário seja realizada com sucesso, vários pontos
devem ser observados, dentre eles podemos citar (EMBRAPA, 2007):
•

Flora Apícola: também chamado de pasto apícola, é o nome dado ao
conjunto de plantas que fornecem néctar e pólen para as abelhas. É de
suma importância que o apiário seja instalado próximo à fonte de
alimentação/coleta das abelhas. Quanto maior for a proximidade das
colmeias em relação à flora apícola melhor pois as abelhas realizarão mais
viagens diárias, com um menor desgaste, resultando assim em uma maior
produção. Também deve ser levado em conta a quantidade de colmeias em
relação ao tamanho da flora disponível;

•

Terreno: o local de instalação do apiário deve ser um terreno plano e
limpo. Topos de morros e locais descampados devem ser evitados por
serem muito atingidos pelos ventos, o que exige um maior esforço das
abelhas para se movimentarem fazendo com que a produção seja reduzida.
Também é importante que o acesso dos veículos de transportes às colmeias
seja sempre mantido;

6 Disponível em <http://www.spiralhornapiary.com/palmerized-bee-hives/>. Acesso em: 08 Abr. 2015.
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•

Água: as abelhas só se alojam em locais onde exista água. O apiário deve
ficar a uma distância entre 20 (vinte) e 500 (quinhentos) metros de uma
fonte de água limpa e de capacidade suficiente para o número de colmeias
instaladas;

•

Sombreamento: o calor em excesso pode vir a prejudicar a qualidade do
mel e o desenvolvimento das abelhas. A instalação do apiário deve se dar
em uma área de sombra, seja embaixo de árvores ou de uma cobertura
adequada;

•

Segurança: o ataque das abelhas a pessoas ou animais é um risco sempre
existente na apicultura. Para evitar maiores problemas, um apiário precisa
manter uma distância mínima de 400 (quatrocentos) metros de currais,
casas, escolas, estradas movimentadas e outras construções. É importante
também que o apiário seja bem identificado, através da utilização de
placas de aviso, sobre o risco de aproximação das abelhas;

•

Fontes de Contaminação: para que os produtos apícolas não sejam
contaminados, o apiário deve ficar localizado minimamente à 3 (três) Km
de distância de depósitos de lixo, aterros sanitários, matadouros, engenhos,
fábricas de doce e de refrigerantes ou de qualquer outra fonte poluidora.

2.4. Manejo das colmeias
Finalizada a instalação do apiário, com as suas colmeias estando devidamente
povoadas, o apicultor deverá sempre manter uma verificação regular, chamadas de
revisões, das suas colmeias (BERALDO, 2011) observando itens como: a quantidade
de alimento disponível, a presença e qualidade de postura da rainha, existência de
espaço suficiente para o desenvolvimento da colmeia e o armazenamento do alimento,
o aparecimento de doenças ou pragas, dentre outros (EMBRAPA, 2007). Utilizandose de técnicas de manejo adequadas, medidas preventivas podem ser adotadas
evitando assim diversos problemas (BERALDO, 2011).
Essas revisões deverão ser feitas somente quando necessário e devem ser
realizadas com a maior rapidez possível, de forma que a interferência nas atividades
das abelhas seja a mínima possível, evitando dessa maneira causar um desgaste ao
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enxame (BERALDO, 2011). De uma maneira geral, as revisões nas colmeias são
recomendadas nos seguintes períodos (EMBRAPA, 2007):
•

15 (quinze) dias após a instalação de um novo enxame;

•

Antes das principais floradas;

•

A cada 15 (quinze) dias durante as floradas;

•

Depois das principais floradas;

•

E mensalmente durante o período de entressafra.

Para tentar evitar ao máximo a perturbação das abelhas causadas por essas
revisões (EMBRAPA, 2007), algumas orientações devem ser seguidas ao realizá-las,
dentre elas podemos citar:
•

Utilizar as vestimentas apícolas e equipamentos adequados;

•

Presença de 2 (duas) pessoas: uma para manipular o fumigador e outra
para abrir e revisar a colmeia;

•

Evitar cheiros fortes (ex.: suor e perfume) e não provocar ruídos que
possam irritar as abelhas;

•

Realizar a revisão calmamente, sem movimentos bruscos, mas de forma
rápida para que a colmeia não fique aberta durante muito tempo;

•

O horário deve ser das 8:00 às 11:00 e das 15:00 às 17:30;

•

Não realizar na presença de chuva.

Além das revisões, a prática de manejo das colmeias inclui diversas outras
atividades (como a colheita do mel, o transporte das melgueiras 8 , substituição da
rainha, etc.) que não serão explicadas por fugirem do escopo de atuação da solução
que será proposta. Porém, a produção de dois produtos apícolas, o pólen e a apitoxina,
serão objeto de análise, pois tendem a sofrer intervenções da solução proposta:
•

Pólen: a coleta do pólen se dá através da colocação de uma armadilha,
chamada caça-pólen, na entrada ou na parte interna da colmeia, composta de
uma grade e uma gaveta. A grade possui furos em um diâmetro menor que

8 Parte da colmeia destinada a produção de mel.
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as abelhas, fazendo com que estas passem apertadas por esse furo e dessa
forma as boletas de pólen que vêm agarradas à abelha acabam caindo na
gaveta de coleta. A recomendação diz que a armadilha não deve ser
utilizada por um longo período já que as abelhas necessitam desse pólen
para compor a alimentação da colmeia (BERALDO, 2011).
•

Apitoxina: o recolhimento da apitoxina (veneno da abelha) é realizado por
meio de um equipamento formado por uma tela metálica e uma membrana.
Quando ativado, esse equipamento carrega eletricamente a tela metálica que
provoca um pequeno choque nas abelhas que tentam entrar na colmeia. Com
o choque, as abelhas acabam ferroando a membrana (que é elástica o
suficiente para que o ferrão não seja arrancado) e depositam ali o seu
veneno. Esse é um processo que tem de ser repetido diversas vezes (o que
acaba estressando bastante o enxame, tornando-o agressivo) já que são
necessárias cerca de 100.000 ferroadas para se obter 1g de apitoxina
(BERALDO, 2011).

Diante de todo o conteúdo apresentado nesse capítulo, onde mostrou-se a
importância das abelhas e da apicultura, e levando em consideração principalmente os
desafios operacionais de um apiário, consegue-se perceber com maior clareza a
necessidade de utilizar um sistema que realize o monitoramento eletrônico de suas
colmeias para otimizar seus resultados e atividades.
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3. Estado da Arte
A criação de ferramentas e dispositivos para ajudar na tarefa de manejo das
colmeias ou para auxiliar estudos e pesquisas na área da apicultura não é em si uma
ideia inovadora. Neste capítulo são apresentadas diversas soluções/ferramentas com
esse propósito categorizadas em três grandes áreas: patentes, trabalhos acadêmicos e
trabalhos relacionados.

3.1. Patentes
Realizando-se pesquisas em objetos patenteados, foi encontrada uma patente
do ano de 1902 que trata de um aquecedor elétrico de colmeias criado para gerar calor
com o objetivo de aquecer e secar o interior da colmeia para preservar o enxame em
tempos muito frios (VOGELER, 1902). Além desse aquecedor, vários outros tipos de
invenções relacionadas as colmeias, como um dispositivo para seu içamento (STOWA-CRANE DIVISION, 1988), resfriador/ventilador movidos a energia solar
(STEARNS, 1996) e sensores de monitoramento acústico (BRUNDAGE, 2010),
também foram encontradas.
Tratando-se mais especificamente sobre ferramentas para monitoramento e
controle de colmeias, foi localizada uma patente bastante abrangente da Universidade
de Montana (UNIVERSITY OF MONTANA, 1893), sob o número de publicação
US6910941 B2 (UNIVERSITY OF MONTANA, 2005), publicada em 28 de Junho
de 2005 (com data de apresentação em 30 de Julho de 2003 e prioridade em 30 de
Julho de 2002), que descreve um Honey bee monitoring system for monitoring bee
colonies in a hive (Sistema de monitoramento de mel de abelhas para monitorar
enxames em colmeias, em livre tradução).
Em seu resumo esse sistema se descreve, em livre tradução, como: “Um
sistema integrado de monitoramento de abelhas para monitorar enxames em
colmeias possui um microprocessador central, ao menos dois transdutores de entrada
e pelo menos dois sinais de saída. Transdutores de entrada englobam sensores que
reportem estados do enxame como peso da colmeia, temperatura e umidade relativa
do ar. Um contador de abelhas também pode ser incluído no sistema para indicar a
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atividade do enxame. Entende-se por contador de abelhas um dispositivo que use um
amplificador, um multiplexador e um circuito fechado que possibilite uma detecção
precisa e rápida de uma passagem. As informações coletadas podem ser obtidas
através de leitores externos ou um display de cristal líquido. Alternativamente, as
informações podem ser obtidas através de linhas telefônicas ou comunicações sem
fio. O sistema de monitoramento de abelhas também pode ainda controlar
remotamente dispositivos periféricos como alimentadores ou provadores químicos”.

3.2. Trabalhos Acadêmicos
Voltando-se para o meio acadêmico, estudos relacionados à apicultura e às
abelhas utilizando o auxílio de ferramentas eletrônicas e/ou computacionais para
obtenção e análise de dados é também um tema bastante abordado e que vem
ganhando destaque nos últimos anos.
Um sistema WEB denominado WebBee cujo propósito é de centralizar
informações, em diversos formatos como vídeos, imagens e textos, sobre abelhas e
pesquisas realizadas na área foi apresentando por SARAIVA (2003). O WebBee
conta ainda com um módulo de sensoriamento, exclusivo para ser utilizado em
colmeias alocadas em laboratórios de pesquisa, capaz de captar dados de temperatura,
umidade e fluxo de entrada/saída das abelhas da colmeia.
Estudos mais genéricos que propõem redes de sensoriamento aplicadas ao
estudo da apicultura e das abelhas também foram encontrados. O trabalho de
MOREIRAS e CUGNASCA (2003) apresenta a proposta de uma arquitetura de rede
de instrumentação CAN utilizando o protocolo TCP/IP para aquisição de dados de
colmeias dentro de laboratórios. A construção da arquitetura é baseada em padrões
abertos e a mesma se diz modular, de baixo custo, escalável e adaptável para
utilização em ambientes naturais da apicultura e também em outros ramos das
ciências agrárias. Um software independente da parte de instrumentação da
arquitetura, que implementa um servidor WEB para possibilitar a visualização dos
dados, também faz parte do projeto.
Mais recentemente, RICE (2013) expõe a concepção de uma rede de sensores
sem fio para monitoramento de colmeias. Nessa rede cada colmeia recebe um nó de
monitoramento coletando dados da sua temperatura e umidade interna e também do
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seu peso total. Esse nó por sua vez envia os dados de sua coleta através de uma rede
sem fio de curto alcance para um módulo supervisório. O supervisório possui a
função de processamento e armazenamento dos dados de todos os nós de
monitoramento presentes na rede. A solução também contempla um sistema WEB
primitivo que recebe os dados do supervisório via rede de telefones celulares GSM,
faz seu armazenamento e possibilita a visualização dos dados.
Existem também sistemas voltados para propósitos mais específicos trabalhando
com maior destaque em cima do monitoramento de uma ou duas variáveis. O sistema
desenvolvido por MICHELS (2011) além de coletar as informações convencionais de
temperatura e peso da colmeia e variáveis ambientais, introduz uma nova forma de
coletar a movimentação das abelhas na colmeia através da análise de um fluxo óptico
obtido por câmeras posicionadas em frente a uma colmeia de análise transparente. O
estudo deixa claro que esse é um sistema estruturalmente grande e difícil de ser
montado, que não tem possibilidade de ser comercializado e se destina ao estudo de
colmeias de observação em ambientes confinados. Além dos sensores, ambientais e
na colmeia, e das câmeras, o sistema é composto por mais 2 (dois) computadores: um
computador que processa e armazena localmente as imagens e os dados coletados e
outro que recebe os dados do primeiro, armazena-os em um banco de dados e
disponibiliza, via WEB, os mesmos para serem analisados através de um simples
programa de plotagem gráfica.
Também através do uso de câmeras, SALAS e VERA (2012) desenvolveram
um projeto para realizar a contagem de abelhas entrando e saindo de uma colmeia
analisando os padrões de imagens dos seus orifícios de entrada e saída. Os autores
elucidam que a colmeia utilizada no experimento teve sua estrutura modificada para
que os orifícios de entrada e saída das abelhas fossem distintos, ao contrário do que
ocorre nas colmeias convencionais que compartilham o mesmo local para entrada e
saída dos insetos.
Diferentemente, sem alterar a estrutura básica da colmeia e sem impactar as
abelhas em si, através do acoplamento de um dispositivo a entrada da colmeia, JIANG
et al. (2016) criou uma solução especializada, com boa precisão (por volta de 85% de
acerto), para contagem de abelhas entrando e saindo da colmeia. Dados sobre a
temperatura e umidade, tanto do interior da colmeia quanto do ambiente, também
fazem parte da solução desenvolvida. Esses dados são coletados por uma rede de
sensores sem fio e são enviados para um gateway central de coletas que transmite, via
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GPRS/3G/Wi-Fi, para um banco de dados na Internet de onde os mesmos puderam
ser analisados e/ou processados e possibilitaram a realização de inferências sobre o
comportamento das abelhas.
Já PERRAULT e TEACHMAN (2016) utilizam a abordagem de medir a
capacitância nos orifícios de entrada/saída da colmeia para obterem dados sobre a
movimentação das abelhas na colmeia. Após a análise inicial dos dados coletados, os
autores consideram que através do sistema também pode ser possível monitorar o
quantitativo e os detalhes do material (ovos, pólen, etc.) produzido pelas abelhas, e,
numa análise mais rigorosa de dados históricos, talvez seja concebível prever a
produção desses materiais e a saúde geral da colmeia.
Informar periodicamente, via Internet, o peso das colmeias de um apiário para o
seu produtor com o intuito de minimizar o número de visitas ao apiário foi o tema da
solução desenvolvida por LEWIS (2014). Nessa solução as colmeias são colocadas
em cima de uma balança digital que possui comunicação direta com um
minicomputador de baixo custo. Esse minicomputador, por sua vez, possui conexão
com a Internet e envia periodicamente um e-mail para o produtor informando o peso
atual da colmeia. É possível enviar e-mails, com um formato pré-definido, para o
sistema para que a periodicidade de envio seja modificada e também para solicitar a
obtenção do peso naquele instante (o sistema irá gerar a resposta em até 90 segundos).
O sistema não guarda nenhum histórico dos valores coletados para uma posterior
análise.
Construir um hardware específico com alta fidelidade dos valores obtidos para
monitorar a temperatura e o som de uma colmeia foi o projeto realizado por
KADENPI (2015). Os sensores são alimentos através de energia solar e enviam os
valores obtidos, através de uma rede sem fio de curto alcance, para um receptor que
possui um display LCD acoplado onde os valores são exibidos. Exceto o LCD, que
somente exibe os dados instantâneos, não foi idealizado nesse projeto outra forma de
exibir os valores e/ou dados históricos.
Ferramentas computacionais para monitoramento de colmeias também vêm
sendo utilizadas para verificar o impacto na colônia da adoção de diferentes
instrumentos apícolas. SÁNCHEZ et al. (2015), por exemplo, criou uma ferramenta
para analisar o impacto da utilização de uma base de colmeia com ranhuras no
processo de termorregulação do enxame. Sensores de temperatura e umidade foram

32

inseridos em colmeias com base normais e com base ranhuradas e os dados coletados
foram cruzados para verificar o impacto no processo.
A partir do ano de 2015, os estudos nessa área além de realizarem o
monitoramento da colmeia em si, tendem a buscar correlacionar os dados obtidos dos
sensores com situações ambientais diversas. MURPHY et al. (2015) demonstra um
sistema alimentado por energia solar que captura imagens (infravermelha e térmica),
ruído e movimentações bruscas da colmeia. O upload das imagens e um alerta, via
SMS, quando o ruído atinge determinado limite ou uma movimentação brusca na
colmeia é detectada são as funcionalidades do sistema. O foco maior do trabalho,
realizado após os dados coletados passarem por um grupo especializado em estudos
ambientais, foi a criação de um algoritmo automático para detecção do estado da
colmeia sem a necessidade de interação humana e de outro capaz de prever condições
climáticas de curto prazo (ex.: precipitação iminente) na área ao redor da colmeia.
MURPHY et al. (2016) decidiram criar um algoritmo, baseado em árvore de
decisão, capaz de monitorar as condições e saúde da colmeia e fornecer informações
climáticas locais para serem aplicada na agricultura. A concepção do algoritmo foi
possibilitada pela análise dos dados por parte de especialistas em biologia,
meteorologia e engenharia. Os dados provieram de uma rede de sensores sem fio de
curto alcance e baixo consumo, medindo temperatura, umidade, aceleração, gases e
condições climáticas, que se comunicam com uma estação base que faz a transmissão
dos dados para a Internet por uma rede 3G.
Por fim, PÉREZ et al. (2016) esta criando um sistema autônomo que utiliza os
sons das colmeias para verificar uma possível poluição química numa área (de até 3
Km de raio) ao seu redor. O sistema visa encontrar padrões sonoros fora do normal
nas colmeias que possam indicar possíveis focos de poluição. Como as atuais técnicas
de detecção são caras e difíceis de serem aplicadas, ele busca ser uma alternativa mais
barata de realizar uma triagem dos locais a serem analisados, reduzindo assim custos.
Os dados capturados pelo sistema são gravados localmente em um cartão de memória
e também enviados via GPRS.
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3.3. Trabalhos relacionados
A fim de entender melhor o domínio onde o Beehiveior estará inserido, uma
pesquisa sobre produtos/soluções, que atuem na área de monitoramento e/ou controle
de colmeias/apiários, existentes no mercado também foi realizada.
A pesquisa conseguiu identificar 11 (onze) produtos relevantes explorando
essa área, dos quais 2 (dois) parecem estar “inativos” nos dias atuais. Apenas 1 (um)
dos produtos encontrados é uma solução aberta e colaborativa. Outro fato interessante
é que apenas 1 (um) destes produtos é brasileiro.
Durante a pesquisa também foram encontradas diversas soluções "caseiras" ou
em fase de protótipos (ex.: (NAZORI, 2014), (HACKERBEE, 2015), (CURTIS,
2014) e (BEEMONITOR, 2010)) para monitoramento e/ou controle de variáveis
diversas presentes nas colmeias e apiários. Nenhuma destas ferramentas se
configurava como um produto finalizado e/ou pronto para comercialização, sendo
possivelmente concebidos e utilizados por entusiastas da área. Essas soluções foram
de grande relevância para esse estudo principalmente devido ao fato de que seus
passos de construção, materiais e componentes utilizados e códigos de implementação
estavam disponíveis abertamente para serem consultados e utilizados.
Dentre os produtos relevantes encontrados, ficou claro que podemos separálos em 2 (dois) grandes grupos: um de sistemas que monitoram diversas variáveis da
colmeia/apiário (peso, temperatura, umidade, ruído, luminosidade, etc.), com 5
(cinco) representantes, e outro de ferramentas que monitoram exclusivamente a
variável peso da colmeia.
Os produtos especializados na coleta do peso da colmeia são os que se
mostraram mais comerciais, indicando que essa variável é, atualmente, a que possui
maior valor comercial. A importância de monitorar o peso de uma colmeia é
extremamente clara, tanto que a renomada agência espacial americana, a NASA, criou
uma rede nacional para documentar/estudar essa variável e em seu site, o
HoneyBeeNet

(NASA,

2015),

mostra

diversos

ganhos

obtidos

desse

acompanhamento.
Essas balanças, na sua totalidade, apresentaram-se como hardwares
proprietários, de alto custo e prometendo fácil instalação/uso (muitas delas
disponibilizam vídeos explicativos nos seus sites). Os produtos BeeWatch
(BEEWATCH,

2016),

Solutionbee

(SOLUTIONBEE,

2013),

HiveMind
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(HIVEMIND, 2015) e Phytech (PHYTECH LTD, 2013) fornecem ao cliente um
software proprietário para acompanhamento histórico do monitoramento. A solução
Digitális kaptármérleg (KAPTÁRMÉRLEGEK, 2014) disponibiliza uma leitura local,
através de um dispositivo sem fio próprio, e também possibilita o envio dos dados via
rede de celular GSM. Já o dispositivo da BeeWise (BEEWISE, 2005) opera apenas
enviando os dados via mensagens de celular (SMS).
Levando em consideração a quantidade de variáveis monitoradas, a
confiabilidade, o software para visualização dos dados (instantâneos e históricos) e a
geração de pontos de alertas, o produto Arnia (ARNIA, 2015) foi o que se mostrou
mais completo. O Arnia inclusive informa seus clientes sobre problemas que estejam
ocorrendo nas suas colmeias através do cruzamento dos seus dados com os dados das
pesquisas deles.
O equipamento PIC the beehive (KURSK ELECTRONIC, 2014) aparenta ser
um hardware altamente especializado para esse tipo de monitoramento, porém não
mostra indícios de estar ativo e igualmente não apresenta uma associação com um
software para visualização dos dados. O sistema nacional Hive Monitor (CONCEITO
TECNOLOGIA, 2015) disponibiliza um sistema supervisório para exibições dos
dados instantâneos e históricos e também gera arquivos diários contendo os dados
coletados que podem ser visualizados em ferramentas externas.
O sistema AKBeehive (AOKL, 1978) não disponibiliza muitas informações
sobre a sua forma de concepção. Em seu site é dito que existe a possibilidade do
monitoramento de diversas variáveis nas colmeias e no apiário, através da conexão
com controladores externos e usando sensores modernos, mas não cita exatamente um
produto fechado com variáveis específicas, aparentando ser então uma solução
customizada para cada cliente. O AKBeehive funciona unicamente através da Internet
e apresenta como diferencial o seu software, construído com toda a expertise que eles
já possuem em vários anos de trabalho na área, que possibilita o fornecimento de
análises multidimensionais das variáveis monitoradas, dados de infraestrutura,
acompanhamento diário do apiário dentre diversas outras funcionalidades.
A única ferramenta aberta e livre encontrada, a HiveTool (HIVETOOL, 2016),
é uma espécie de fórum comunitário onde o estado das colmeias monitoradas,
projetos, instruções e andamentos/resultados de pesquisas são postados. Nela é
possível encontrar os esquemas de construção do hardware recomendado para
fornecer os dados para a ferramenta de visualização e análise dos resultados coletados
35

disponibilizada: a HiveControl. O HiveTool disponibiliza uma solução completa de
hardware e software, na forma de uma imagem de sistema operacional que deve rodar
em um minicomputador Raspberry Pi (RASPBERRY PI FOUNDATION, 2015), ou
também é possível baixar o software open-source HiveControl e utiliza-lo
individualmente. Apesar da ferramenta fornecer todos os códigos e tutoriais, a
implantação do sistema não se mostra ser trivial.
Diante desses produtos analisados, o Beehiveior se mostra uma boa alternativa
para os produtores e pesquisadores que estejam procurando uma ferramenta de baixo
custo, com uma configuração simples, de fácil e agradável visualização dos dados e
que não dependa de um hardware específico para realizar o monitoramento das suas
colmeias. Até por ainda não possuir uma grande expertise na área, o Beehiveior não é
capaz de fornecer análises automáticas sobre os dados coletados, ficando assim a
cargo dos utilizadores do sistema a realização destas inferências. O uso de redes de
celulares para envio dos dados dos sensores, principalmente utilizado em áreas
remotas, ainda não faz parte do escopo do Beehiveior, porém a gravação local (em
cartão de memória) dos dados coletados e a posterior importação destes para a
aplicação, pode ser uma alternativa válida para algumas situações.
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4. Materiais e Métodos
O sistema Beehiveior foi construído através da utilização de diversas
ferramentas e tecnologias livres. Dentre elas podemos destacar 3 (três) que foram
utilizadas de forma preponderante no sistema: a plataforma Arduino, a linguagem de
programação Java (juntamente com seus frameworks) e o SGBD PostgreSQL.

4.1. Arduino
A ideia inicial do Arduino surgiu no ano de 2005 no Interaction Design
Institute (Instituto de Design Interativo, em livre tradução) na cidade italiana de Ivrea,
onde os professores Massino Banzi e David Cuartielles procuravam uma maneira
barata e fácil dos seus alunos trabalharem com tecnologia já que os produtos que
existiam no mercado além de serem caros também eram relativamente complicados
de usar (EVANS, NOBLE e HOCHENBAUM, 2013).
Diante desse problema, os professores pensaram em desenvolver um
microcontrolador para que seus alunos utilizassem nos seus projetos, mas que deveria
atender principalmente a duas exigências: ser barato (não poderia ultrapassar o valor
gasto por um estudante numa saída para comer uma pizza) e ser uma plataforma
utilizável por qualquer pessoa (EVANS, NOBLE e HOCHENBAUM, 2013). Com a
ajuda de mais alguns integrantes, eles optaram então por criarem uma placa, que
incorpora um microcontrolador, e um software para realizar a sua programação.
Surgia assim o Arduino: uma plataforma (hardware + software) microcontrolada de
natureza aberta (open-source) e fácil de utilizar (MONK, 2013). Em seu site oficial
(ARDUINO SA, 2015) o Arduino se define como “Uma plataforma eletrônica de
código aberto baseada em hardware e software de fácil utilização. É destinado para
que qualquer pessoa possa criar projetos interativos.”.
A placa Arduino além de conter o microcontrolador, possui uma porta USB
que permite a sua conexão a um computador, para que sua programação seja
realizada, e também dispõe de diversos terminais onde podem ser conectados diversos
dispositivos externos (como motores, relés e sensores) que serão por ela controlados
(MONK, 2013). Existem diversos modelos de placas Arduino, cada qual com suas
especificações (poder de processamento, quantidades de terminais de conexão, meios
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de conectividade, etc.), das quais se destacando a Arduino UNO como a mais popular
e utilizada (MONK, 2013). Na loja oficial do Arduino (ARDUINO SA, 2015) a placa
Arduino modelo UNO Rev3 é vendida atualmente por 20 (vinte) Euros, o que daria
algo em torno dos R$ 65 (sessenta e cinco reais) em cotações atuais. A Figura 9 exibe
a placa Arduino UNO Rev3.
Devido às suas características apresentadas, a plataforma Arduino rapidamente
se difundiu por diversas áreas e se tornou um sucesso de vendas. Nos dias atuais o
Arduino é a ferramenta predileta das comunidades de desenvolvedores com interesse
em construir e prototipar seus projetos próprios tendo chegado no ano de 2013 à
marca de 300 mil unidades oficiais vendidas no mundo inteiro (EVANS, NOBLE e
HOCHENBAUM, 2013).

Figura 9 - Arduino UNO Rev3
Fonte: Loja do Site Oficial do Arduino9

4.2. Java e os Frameworks
A linguagem de programação Java é atualmente considerada o padrão global
para o desenvolvimento e distribuição de aplicações móveis, embarcadas, jogos,
conteúdo Web e softwares corporativos (ORACLE, 2016). De acordo com o ranking
de popularidade das linguagens de programação divulgado anualmente pela empresa

Disponível em: <http://store.arduino.cc/index.php?main_page=product_info&cPath=11&products_id=195>
Acesso em: 05 Abr. 2015.
9
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referência em qualidade de software TIOBE (TIBOE, 2016), a linguagem Java ocupa
o 1o lugar com quase 21% (vinte e um por cento) de ocupação no mercado.
O Java, além de uma linguagem de programação, é também uma plataforma
de desenvolvimento testada, refinada, estendida e comprovada por uma enorme
comunidade (conta com mais de 9 milhões de desenvolvedores em todo o mundo)
dedicada de desenvolvedores, arquitetos e entusiastas. Além disso, Java é capaz de
rodar em ambientes multi-plataforma e serve de base para quase todos os tipos de
aplicações em rede (ORACLE, 2016).
Além de todas as fortes características do Java, grande parte do seu sucesso é
devido à grande quantidade de frameworks e bibliotecas especializadas disponíveis
para a linguagem. Essas ferramentas agregam um grande valor ao ecossistema de
aplicações Java pois elas conseguem fornecer o que há de melhor para solucionar, de
maneira

rápida

e

eficiente,

os

problemas

comumente

enfrentados

pelos

desenvolvedores. O Beehiveior faz uso de várias dessas ferramentas, dentre as quais
merecem destaque:
•

Spring

Boot

(PIVOTAL

SOFTWARE,

2016):

ferramenta

para

desenvolvimento rápido e autocontido de aplicações Java com base no
popular framework Spring;
•

Mojarra JSF (ORACLE, 2014): popular implementação do framework
MVC (Model-View-Controller) JSF (JavaServer Faces), baseado em
componentes, para desenvolvimento de aplicações Java Web;

•

Primefaces

(PRIMETEK,

2016):

principal

biblioteca

aberta

de

componentes gráficos para aplicações JSF;
•

Hibernate (REDHAT, 2016): framework para mapeamento de objetos Java
em entidades de banco de dados.

4.3. PostgreSQL
O PostgreSQL é um poderoso sistema de banco de dados objeto-relacional de
código aberto. Possui mais de 15 (quinze) anos de intenso desenvolvimento e provê
uma arquitetura com grande reputação nos quesitos de confiabilidade, integridade e
corretude dos dados. Ele roda na maioria dos sistemas operacionais disponíveis, é
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fortemente aderente aos principais padrões da indústria e tem integração com as
linguagens de programação mais populares (POSTGRESQL.ORG, 2016).
Segundo a base de conhecimentos pública DB-Engines (SOLID IT, 2016),
atualmente o PostgreSQL é o 5o (quinto) sistemas de banco de dados mais popular.
Olhando apenas para os bancos de dados relacionais, o PostgreSQL seria o 4o (quarto)
colocado e o 2o (segundo) se considerados apenas os gratuitos.
O projeto do Beehiveior não se restringe exclusivamente ao uso do SGBD
PostgreSQL como sua ferramenta de banco para armazenamento dos dados coletados
e das configurações da sua aplicação. A princípio, toda e qualquer base de dados
suportada pelo framework Hibernate pode ser utilizada como fonte de dados para o
Beehiveior.
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5. Beehiveior
A solução proposta, nomeada de Beehiveior, é um sistema computacional para
a área de apicultura com os seguintes propósitos gerais:
1. Monitorar variáveis de uma colmeia apícola possibilitando o registro
histórico e a visualização dos dados coletados;
2. Controlar o acionamento, pontual e/ou programado, de dispositivos que
sejam incorporados a colmeia;
3. Realização de inferências sobre o estado do enxame monitorado baseadas
na observação de padrões nos dados históricos armazenados;
4. Emitir alertas quando alguma das variáveis monitoradas atingirem valores
determinados e nos casos onde um novo estado do enxame for detectado
ou um estado atual for modificado.
A Figura 10 apresenta um diagrama contextual e conceitual da composição do
Beehiveior.

Figura 10 - Diagrama Contextual e Conceitual do Beehiveior
Fonte: Autor

41

O Beehiveior foi idealizado para ser um projeto livre, de baixo custo e
facilmente implantando e/ou reproduzido. Para atingir esses objetivos, utilizou-se
ferramentas gratuitas, dispositivos eletrônicos de baixo custo e materiais recicláveis
na sua construção. Procurou-se também utilizar ferramentas amplamente utilizadas
pelas comunidades acadêmica, científica e de desenvolvedores em geral, com o
intuito de agilizar a sua futura adoção e fomentar a colaboração destes para trazer
melhorias ao sistema.
Atingindo os propósitos elencados no início do capítulo, o Beehiveior será
capaz de auxiliar e dar um maior embasamento aos estudos e pesquisas realizadas por
pesquisadores da área apícola, inicialmente atuando na UEPA-EAJ, e facilitar as
atividades cotidianas presentes no manejo das colmeias (conforme mostrado na seção
2.4).

5.1. Módulos
O Beehiveior é composto de duas grandes partes com funções bem distintas e
localizadas em diferentes componentes de hardware:
1. Central de automação e controle: parte do sistema responsável por
coletar os dados da colmeia (através da leitura dos sensores incorporados)
e enviá-los para a interface de comunicação; e também por receber
comandos dessa interface para disparar ações que alterem o estado de
dispositivos acoplados.
2. Aplicativo Web: componente com a função de processar, armazenar e
exibir os dados enviados (através da interface de comunicação) pela
central de automação e controle; também possibilita a execução de ações
(de maneira programada ou online) sobre os dispositivos incorporados a
colmeia; agrega também a parte de verificação e geração dos alertas.
A Figura 11 retrata o esquema básico de interação entre os módulos do
Beehiveior.
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Figura 11 - Diagrama de Interação dos Módulos do Beehiveior
Fonte: Autor

5.1.1. Arquitetura
A central de automação e controle do Beehiveior não possui uma arquitetura
fechada e pode vir a ser construída com quaisquer componentes de hardware que se
desejem, que estejam disponíveis ou que se façam necessários ao cenário/ambiente
onde será implantado, bastando ao mesmo seguir os procedimentos disponibilizados
para conseguir efetuar a comunicação com o aplicativo Web.
O aplicativo Web do Beehiveior conseguiu agregar ao seu software a
aplicação das boas práticas existentes na Engenharia de Software pois foi
desenvolvido, como dito anteriormente, com o auxílio da linguagem de programação
Java incorporada de diversos frameworks atuais de desenvolvimento especializados
que trazem dentro de si essas práticas.
Incorporado ao aplicativo Web existe um serviço que pode receber requisições
da central de automação e controle. Essas requisições devem ser realizadas através do
protocolo HTTP (do inglês Hypertext Transfer Protocol, protocolo de transferência de
hipertexto, em livre tradução) com utilização do formato JSON (Javascript Object
Notation) para troca de informações.
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Como já dito anteriormente, mas com o intuito de frisar essa característica da
arquitetura, para realizar o armazenamento das configurações do sistema e dos dados
coletados o Beehiveior não exclui a possibilidade da utilização de qualquer tipo de
banco de dados, como por exemplo as bases NoSQL. O sistema foi totalmente criado
sem necessitar de funções específicas de banco (ex.: triggers e procedures),
eliminando assim esse tipo de dependência explícita. Pela popularidade, gratuidade e
facilidade de implementação utilizou-se no projeto o SGBD (Sistema Gerenciador de
Banco de Dados) relacional PostgreSQL (POSTGRESQL.ORG, 2016).

5.2. Diagrama de Classes
Classes auxiliares foram criadas e utilizadas para desenvolver as
funcionalidades das camadas de software do Beehiveior. Afim de facilitar o
entendimento, decidimos expor nessa seção apenas o diagrama de classes das
entidades existentes no sistema (Figura 12). Com essa visão, onde é deixado um
pouco de lado os detalhes mais técnicos de implementação, é possível entender como
se relacionam as principais classes do sistema.

Figura 12 - Diagrama de Classes Beehiveior
Fonte: Autor
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5.3. Metodologia
O protótipo do Beehiveior, construído para realizar a prova de conceito do
projeto, contou com as seguintes características:
•

Utilização da plataforma de prototipagem Arduino, através do uso de uma
placa Arduino modelo UNO acoplada de um shield para fornecer conexão
rede (Ethernet) e armazenamento (cartão SD), como peça principal da
central de controle de automação e controle;

•

Monitoramento de 5 (cinco) variáveis da colmeia: temperatura, umidade,
ruído, sensor de presença e contagem de abelhas (infravermelho);

•

Alimentação elétrica contínua, através de conexão via interface USB, para
a central de automação e controle;

•

Duas interfaces de comunicação, para realizar a troca de informações entre
a central de controle e automação e o sistema Web, foram testadas:
comunicação via rede Ethernet e gravação em cartão SD;

•

Linguagem de programação Java, agregada a frameworks de suporte ao
desenvolvimento (ex.: Spring Boot, Mojarra JSF, Primefaces e Hibernate),
em conjunto com o sistema gerenciador de banco de dados PostgreSQL
para concepção do aplicativo Web;

•

Computador desktop comum, com processador Dual Core AMD Athlon II
X2 B28, 4 GB (quatro gigabytes) de memória RAM e disco rígido
mecânico, hospedando o aplicativo Web e o SGBD.

A Figura 13 mostra imagens da colmeia vazia utilizada na construção da
prova de conceito. O modelo utilizado foi uma colmeia vertical para criação de
abelhas Jataí medindo, internamente, 10cm x10cm. Na Figura 14 vemos imagens dos
sensores alocados nos compartimentos da colmeia e na Figura 15 o protótipo do
Beehiveior totalmente montado e acoplado à colmeia.
Buscamos usar no Beehiveior, sempre que possível, materiais reutilizáveis
para contribuir com o meio-ambiente. No nosso protótipo, utilizamos uma garrafa
plástica de refrigerante para acomodar o Arduino e o circuito eletrônico da central de

45

automação e controle do sistema e também reaproveitamos fios e componentes
eletrônicos (ex.: sensor de ruído e capacitores) de equipamentos descartados.

Figura 13 – Colmeia Vertical Jataí 10cm x 10cm
Fonte: Autor

Figura 14 – Sensores (1 – presença, 2 – umidade e temperatura, 3 – ruído, 4 – contagem de abelhas)
do Protótipo do Beehiveior
Fonte: Autor
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Figura 15 - Protótipo do Beehiveior
Fonte: Autor

5.4. Aplicativo WEB
A principal entrega do Beehiveior nessa etapa é o seu aplicativo WEB em
estágio totalmente funcional para os seguintes recursos:
•

CRUD10 de apiários, colmeias e sensores
o 5 tipos de sensores suportados: temperatura, umidade, peso,
presença e contagem de abelhas;

•

Painel Central (Dashboard) para visualização dos dados coletados
o Visualização por apiário e colmeia
o Dados exibidos na forma de tabela
o Dados exibidos na forma de gráfico

10

•

Importação de dados coletados via arquivo de texto

•

Webservice HTTP/JSON para recebimento de dados coletados

Operações de adição (create), leitura (read), modificação (update) e remoção (delete)
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As imagens a seguir exibem as principais telas do painel central (dashboard)
do aplicativo. A Figura 16 mostra o acesso inicial ao dashboard, onde o usuário
necessita escolher com qual apiário deseja trabalhar para que as colmeias relacionadas
ao mesmo fiquem disponíveis para consulta. Para cada colmeia do apiário selecionado
são exibidos então os sensores a ela associados. Três ações para visualizar os dados
(coluna Dados) dos sensores são disponíveis nesse momento: visualizar os dados em
forma de tabela (ícone da lupa), visualizar os dados em forma de gráfico (ícone do
gráfico de área) e realizar o cruzamento de variáveis na forma de gráfico (ícone do
gráfico de linha).

Figura 16 - Dashboard Beehiveior
Fonte: Autor

Assim que a ação de visualizar os dados em forma de tabela ou a de visualizar
os dados em forma de gráfico é disparada o período de consulta dos dados é definido
para 10 (minutos) anteriores e 10 (dez) minutos posteriores, porém, nas duas telas de
exibição dos dados é possível escolher o período de consulta que se deseja visualizar
e atualizar as informações clicando no ícone da lupa, no caso dos dados em forma de
tabela (Figura 17), ou no ícone do gráfico de área, no caso dos dados em formato de
gráfico (Figura 18).
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Na ação de cruzamento de variáveis na forma de gráfico (Figura 19),
inicialmente nenhum período de consulta é definido pois é necessário que o usuário
escolha os sensores que irão compor o gráfico. Após selecionados os sensores e
definido o período de consulta, a geração/atualização das informações é realizada
clicando-se no ícone do gráfico de área.
Outras telas do aplicativo podem ser encontradas no APÊNDICE A – Telas do
Sistema.

Figura 17 - Dados do sensor em formato de tabela
Fonte: Autor
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Figura 18 - Dados do sensor em formato de gráfico
Fonte: Autor

Figura 19 - Gráfico com os dados de múltiplos sensores
Fonte: Autor

O aplicativo WEB terá seu código-fonte totalmente aberto e será
disponibilizado através do Github (GITHUB, 2016), uma ferramenta de
compartilhamento de códigos na Internet extremamente popular e mundialmente
utilizada. Dessa forma, toda a comunidade terá fácil acesso ao sistema e poderá
realizar contribuições para o seu melhoramento.
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5.5. Códigos e Esquemas de Automação
Apesar do Beehiveior não especificar e nem definir a arquitetura da central de
automação e controle, os esquemas de conexão utilizados para construção do
protótipo e os códigos-fontes de automação gerados também farão parte da entrega
atual do projeto. Essa decisão se deu em virtude do projeto ter utilizado a plataforma
Arduino na construção do seu protótipo e a mesma, por sua facilidade, confiabilidade
e grande popularidade, ter se mostrado uma excelente alternativa para essa parte do
sistema.
Os esquemas de conexão estão acessíveis no APÊNDICE B – Esquemas de
Conexão – e os códigos-fonte de automação serão entregues a comunidade na mesma
ferramenta de compartilhamento de códigos na Internet utilizada para disponibilizar o
aplicativo Web do sistema.
Os diagramas de estados a seguir retratam a forma de atuação do algoritmo de
automação, criado para o protótipo, em relação às duas interfaces de comunicação
disponibilizadas no Beehiveior. A Figura 20 mostra a gravação de dados no cartão de
memória SD e a Figura 21 exibe o processo de envio dos dados diretamente para o
sistema através de uma conexão Ethernet.

Figura 20 - Diagrama de Estados do Algoritmo de Automação (cartão SD)
Fonte: Autor
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Figura 21 – Diagrama de Estados do Algoritmo de Automação (ethernet)
Fonte: Autor
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6. Resultados
Além da contribuição realizada com o levantamento sobre o estado da arte
sobre o uso de sistemas computacionais aplicadas aos estudos apícolas, o projeto
Beehiveior tem o intuito de disponibilizar para a comunidade os artefatos concebidos
para o seu funcionamento e também compartilhar os conhecimentos adquiridos
durante o seu processo de pesquisa e concepção.
As entregas do projeto são: o aplicativo WEB, os códigos-fontes e esquemas
de automação, todos descritos no capítulo anterior, o relato dos experimentos
realizados e um comparativo do Beehiveior com os trabalhos relacionados e, que são
mostrados a seguir.

6.1. Experimentos
O protótipo do Beehiveior foi testado em um ambiente controlado de
laboratório e utilizou uma colmeia (modelo vertical, medindo 10cm2, para abelhas
Jataí) não povoada. Para os testes, foi definido que o intervalo da coleta de dados, isto
é, a leitura do conjunto de sensores acoplados na colmeia, seria de 1 (um) em 1 (um)
minuto.
Após realizadas as conexões dos sensores na placa Arduino e posicionados os
sensores na colmeia, foram montados então dois cenários, cada qual utilizando uma
das interfaces de comunicação suportadas pelo protótipo.
É importante frisar que o código-fonte de automação criado foi modularizado
de forma que seria possível escolher, apenas modificando alguns parâmetros, com
qual das duas interfaces de comunicação se desejava trabalhar, porém, por questões
de desempenho e espaço do Arduino UNO, foi necessário que em cada cenário apenas
o código realmente utilizado por ele fosse enviado para o microcontrolador.

6.1.1. Cenário 1
No primeiro cenário, os dados foram armazenados localmente, gravados num
arquivo texto em um cartão SD, na central. Posteriormente, após o desligamento da
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central e coleta do cartão SD, os dados foram importados para o banco de dados do
sistema através da funcionalidade específica para esse fim disponível no aplicativo
WEB (as imagens Figura 22, Figura 23, Figura 24, Figura 25 demonstram os passos
principais dessa funcionalidade). Nesse primeiro teste o protótipo ficou coletando
dados por um período de 7 (sete) dias, 22 (vinte e duas horas) e 20 (vinte) minutos,
iniciando em 17/05/2016 às 17:25 e finalizando em 25/05/2016 às 15:45.

Figura 22 – Tela de importação de dados (início)
Fonte: Autor

Figura 23 – Tela de importação de dados (arquivo carregado / realizar upload)
Fonte: Autor
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Figura 24 – Tela de importação de dados (seleção do início da coleta / processar arquivo)
Fonte: Autor

Figura 25 – Tela de importação de dados (importação concluída)
Fonte: Autor

O arquivo de texto gerado durante os mais de 7 (sete) dias de coleta ocupava
um total de 3,3 MB (três megabytes e trezentos kilobytes) de espaço em disco e era
composto por 63.495 (sessenta e três mil quatrocentos e noventa e cincos) linhas,
sendo 12.699 (doze mil seiscentos e noventa e nove) para cada um dos 5 (cinco)
sensores utilizados. A importação desse arquivo durou cerca de 2 (dois) minutos e
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meio e teve todos os seus dados corretamente gravados na base de dados e exibidos
no aplicativo WEB.
A Figura 26 apresenta o gráfico com todos os dados que foram coletados
durante a execução do cenário.

Figura 26 – Dados Múltiplos do Cenário 1 (todos os sensores)
Fonte: Autor

Esse tipo de abordagem tem a vantagem de realizar a coleta dos dados sem
que uma infraestrutura de comunicação exista no local de coleta, o que reduz os
custos de implantação do sistema e propicia o seu uso em locais de difícil implantação
dessas estruturas, como acontece em alguns apiários. Como principal desvantagem,
fica evidente que os dados coletados não ficam disponíveis instantaneamente, ou seja,
só é possível realizar análises e/ou ações posteriores aos acontecimentos.
Analisando com maior detalhamento os dados que foram gravados no cartão,
percebeu-se uma discrepância em relação ao número de registros existentes e o tempo
de coleta utilizado. Pelo período de coleta utilizado, uma quantidade de 11.420 (onze
mil quatrocentos e vinte) linhas de registro para cada sensor deveria ser gerada, porém
foram geradas 1.279 (mil duzentos e setenta e nove) linhas a mais, o que representa
quase um dia para frente de divergência. Essa situação possivelmente foi causada pelo
uso de uma função interna da placa Arduino para contagem de tempo para
acionamento dos intervalos de medida. Diante desse problema, é necessário que nesse
tipo de abordagem, coleta de dados no cartão, seja utilizado um hardware do tipo
relógio de tempo real (do inglês real-time clock ou RTC, em livre tradução) para
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garantir a fidelidade na sincronia dos dados coletados com o seu devido tempo de
acontecimento.

6.1.2. Cenário 2
Nesse segundo cenário, a coleta de dados pelo protótipo ocorreu no período de
25/05/2016 às 17:35 até 29/05/2016 às 08:25, totalizando 3 (três) dias, 14 (quatorze)
horas e 50 (cinquenta) minutos. Utilizou-se no experimento a transferência de
informações via rede Ethernet cabeada para realizar a comunicação entre a central de
automação e controle e o aplicativo WEB.
Com esse modo de atuação o aplicativo Beehiveior se comportou
perfeitamente, recebendo no seu webservice todas as coletas de dados nos momentos
designados. Foi possível verificar os dados coletados de maneira online, ou seja,
assim que os valores eram enviados para o webservice os mesmos ficavam
disponíveis para serem analisados no aplicativo WEB.
O gráfico na Figura 27 mostra os dados de todos os sensores coletados no
cenário. A Figura 28 mostra o cruzamento dos sensores de temperatura, umidade e
ruído já que esses foram os sensores que apresentaram variação no período.

Figura 27 - Dados Múltiplos do Cenário 2 (todos os sensores)
Fonte: Autor
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Figura 28 - Dados Múltiplos do Cenário 2 (temperatura x umidade x ruído)
Fonte: Autor

Apesar do ótimo funcionamento do sistema e das vantagens obtidas com o
uso dessa abordagem, ela se mostra um pouco desfavorável para ser aplicada na
maioria dos apiários já que esses são, em geral, desprovidos de uma infraestrutura
cabeada de rede ou, nos que possuem tal estrutura, a distância entre o computador que
hospeda o aplicativo WEB ultrapassa os 100m (cem metros) especificados no padrão
Ethernet.

6.2. Comparativo
O Quadro 1 traz as características do Beehiveior e faz uma compilação sobre
os produtos relacionados encontrados para efeitos comparativos. Os campos do
quadro marcados com “-“ são para informações não encontradas ou não aplicadas ao
produto.
Quadro 1 – Comparativo com produtos relacionados ao Beehiveior

Produto

Beehiveior

Variáveis Monitoradas

Ativo

Hardware
Proprietário

Dados
Históricos

Temperatura, umidade, ruído,
movimentação, presença e peso.
Obs.: Poderá ser utilizado com
qualquer tipo de hardware e o
software consegue monitorar

Sim

Não

Sim
(Sistema
Open-Source)
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qualquer variável (com valores
booleanos ou reais)

Arnia Hive Monitors
(ARNIA, 2015)

Temperatura, umidade, ruído,
peso, violação/movimentação da
colmeia, temperatura da ninhada;
Estação meteorológica do
apiário.

Sim

Sim

Sim

AKBeehive
(AOKL, 1978)

Não especifica totalmente as
variáveis aparentando ser uma
customização para cada cliente.
Cita como exemplos
temperatura, peso e safra total de
mel.

Sim

-

Sim

HiveTool.org
(HIVETOOL, 2016)

Temperatura, umidade, ruído,
peso e movimentação das
abelhas da colmeia (câmera).
Obs.: deixa aberta a
possibilidade de suporte a outros
sensores.

Sim

Hive Monitor
(CONCEITO TECNOLOGIA, 2015)

Temperatura, umidade e
contagem da movimentação das
abelhas da colmeia; Sensor de
luminosidade e presença.

Sim

Sim

Sim

PIC the Beehive
(KURSK ELECTRONIC, 2014)

Temperatura (interna e externa
do topo e da base), umidade,
peso, coleta de pólen e contagem
da movimentação das abelhas da
colmeia; Sensor de
luminosidade, violação e
presença; Estação meteorológica
do apiário.

Não

Sim

-

BeeWatch
(BEEWATCH, 2016)

Peso
Obs.: possui produtos para
verificação térmica e
fornecimento da localização da
colmeia.

Sim

Sim

Sim

Solutionbee
(SOLUTIONBEE, 2013)

Peso
Obs.: informa a temperatura
ambiente.

Sim

Sim

Sim

Peso

Sim

Sim

-

Peso
Obs.: no folder abre a
possibilidade dos clientes
existentes acrescentarem funções
de contagem das abelhas,
temperatura (colmeia e
ambiente) e nível da água

Sim

Sim

Sim

Peso

Sim

-

Sim

Digitális kaptármérleg
(KAPTÁRMÉRLEGEK, 2014)

HiveMind
(HIVEMIND, 2015)

Phytech

Sim
Sim
(esquemas de
(Sistema
construção
Open-Source)
disponíveis)
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(PHYTECH LTD, 2013)
BeeWise
(BEEWISE, 2005)

Peso

Não

Sim

-

Fonte: Autor

Analisando o quadro comparativo podemos facilmente perceber que a grande
vantagem do Beehiveior em relação aos demais produtos é a não necessidade de
utilização de um hardware proprietário para realizar a coleta de dados da colmeia.
Qualquer pesquisador e/ou apicultor que deseje utilizar o Beehiveior poderá montar
sua própria estrutura de coleta da forma que melhor lhe convier.
Outro fator relevante do Beehiveior é que, da mesma forma que acontece com
o HiveTool.org (HIVETOOL, 2016), o seu software para armazenamento e
visualização dos dados históricos possui distribuição livre (open-source), desta forma,
é possível para o pesquisador e/ou apicultor adequar o aplicativo para suas
necessidades pontuais. Também é importante salientar que o fato do software do
Beehiveior ser aberto à comunidade, o mesmo terá uma grande possibilidade de
contar com atualizações e disponibilização de novos recursos de uma maneira mais
rápida que os softwares proprietários das soluções encontradas.
Dois pontos também chamaram atenção positivamente para o Beehiveior:
primeiro, nenhuma das soluções encontradas faz menção a possibilidade de atuação
sobre dispositivos que venham a ser incorporados a colmeia como se propõe o
Beehiveior e segundo que, das 11 (onze) ferramentas encontradas, apenas uma delas é
nacional e a mesma aparenta não ter atuação na nossa região, o que determinaria um
ótimo campo de atuação para o Beehiveior.

6.2.1. Custos
Entrando na área de custos, fazer um comparativo do gasto de implantação do
Beehiveior em relação aos outros produtos, levando em consideração todas as partes
do projeto, seria demasiadamente complicado, principalmente pelo fato das
ferramentas disponíveis no mercado, em geral, não disponibilizarem informações
detalhadas sobre seus componentes.
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No que tange ao aspecto do preço de aquisição de uma dessas ferramentas, o
mesmo também não se mostrou uma boa fonte de comparação já que somente
algumas deles fornecem abertamente o seu valor total (a maioria dessas sendo do
grupo de soluções que monitoram apenas o peso), outras dizem que a sua solução é
customizável (escolha das variáveis monitoradas e modos de funcionamento) mas
informam apenas custo inicial de aquisição sem essas modificações e as demais não
divulgam qualquer valor, fornecem apenas os meios de contato para esclarecimentos
sobre o processo de aquisição. Além disso, é certo que o preço dessas soluções já
engloba o custo do software deles, que no caso do Beehiveior não existe.
Apesar dos problemas relatados no parágrafo anterior, foi aferido o preço
médio de aquisição de parte dos produtos presentes nele e constatou-se que as
ferramentas apresentam um elevado valor, partindo de algumas centenas de dólares
até alguns chegando a custar mais de um milhar de dólares.
Apenas para termos uma noção em relação aos custos do Beehiveior, o
montante gasto, em valores atuais, para a construção da sua central de automação e
controle por alguém interessado em usá-lo (com os mesmos componentes utilizados
no protótipo e que são possíveis de serem utilizados em outros ambientes) é mostrado
na Tabela 1.
Tabela 1 - Custos Atuais do Hardware Utilizado no Protótipo do Beehiveior

Componentes Básicos

Quantidade

Valor

Arduino UNO

1

US$ 25.00

Shield Ethernet + SD

1

US$ 10.00

Sensor Infravermelho de Movimentação (Presença)

1

US$ 2.00

Sensor DHT11 (Temperatura e Umidade)

1

US$ 2.30

Sensor Fotoelétrico (Passagem)

2

US$ 5.10

Microfone (Ruído)

1

US$ 2.00

Circuito (Fios, Resistores, Capacitores, etc.)

1

US$ 5.00

Total

US$ 51.40

Quantidade

Valor

-

US$ 51.40

Beehiveior Cartão (Componentes Básicos + SD)
Componentes Básicos
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Cartão de Memória (Micro SD 8GB)

1

US$ 4.50

Total

US$ 55.90

Quantidade

Valor

Componentes Básicos

-

US$ 51.40

Switch Fast-Ethernet (Pequeno Porte)

1

US$ 18.00

Cabeamento 1,5m (Cabo Par Trançado Cat 5E)

2

US$ 7.00

Total

US$ 76.40

Beehiveior Rede (Componentes Básicos + Ethernet)

Fonte: Autor

Utilizando então as informações aferidas sobre os preços do produtos,
juntamente com os valores de construção do Beehiveior relatados na Tabela 1 e
criando um cenário onde teríamos o hardware do produto relacionado mais barato
custando US$ 100.00 (cem dólares) e o mais caro custando US$ 500.00 (quinhentos
dólares), podemos chegar a um comparativo de custos de hardware, exibido na
Tabela 2, onde podemos constatar uma boa vantagem para o Beehiveior.
Tabela 2 - Comparativo de Custos de Hardware Beehiveior x Produtos Relacionados

Economia Frente ao Produto

Economia Frente ao Produto

Mais Caro (US$ 500.0)

Mais Barato (US$ 100.0)

Cartão (US$ 55.90)

88,82 %

44,10 %

Rede (US$ 76.40)

84,72 %

23,60 %

Versão Beehiveior

Fonte: Autor

Não se sabe quais são as justificativas dos fabricantes para a aplicação dos
altos valores (acredita-se que os custos com impostos e infraestrutura para vendas
representem parcelas significativas), mas é fator quase certo que a utilização de
hardware específico e um software proprietário impactem nesse valor. Podemos então
considerar que a utilização de hardware e software abertos no Beehiveior constituem
um ganho de custos para os seus utilizadores pois os mesmos não necessitam arcar
com gastos de licenciamento de software e nem se ater a determinado fabricante de
hardware.
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7. Conclusão
O Beehiveior se mostrou um projeto relevante por tratar de um tema em
evidência, o que pôde ser comprovado pela quantidade encontrada de trabalhos
acadêmicos atuais relacionados.
O foco do trabalho proposto, desenvolver um sistema computacional para a
área de apicultura com o objetivo principal de realizar o monitoramento de variáveis
de uma colmeia apícola (ex.: temperatura e umidade) possibilitando o registro
histórico e a visualização dos dados coletados, foi atingindo com êxito.
As funcionalidades de controle do acionamento, pontual e/ou programado, de
dispositivos que sejam incorporados a colmeia e a emissão de alertas quando alguma
das variáveis monitoradas atingirem valores determinados e nos casos onde um novo
estado do enxame for detectado ou um estado atual for modificado, tiveram seu
desenvolvimento iniciado, porém, não chegaram em um ponto satisfatório para serem
incluídas nessa versão do projeto e ficarão como trabalhos futuros.
Os objetivos específicos conseguiram ser totalmente atingidos. Tanto os
componentes de hardware quanto os de software foram desenvolvidos utilizando-se
ferramentas abertas e, quando possível, gratuitas. Materiais e componentes
recicláveis/reutilizáveis foram utilizados na construção da central de automação e
controle, o que contribuiu para a preservação do ambiente. O custo para se construir o
módulo de monitoramento do Beehiveior tende a ser menor em relação a outras
soluções disponíveis no mercado, além de utilizar componentes que são encontrados
com grande facilidade.
O aplicativo WEB do Beehiveior poderá ser facilmente obtido por qualquer
usuário que deseje utilizá-lo já que o mesmo ficará disponível na Internet em um
sistema de compartilhamento de códigos e de projetos mundialmente conhecida.
Configurar o aplicativo para o seu pleno funcionamento tornou-se simples pelo fato
do mesmo ser uma aplicação autocontida, não necessitando assim que um servidor de
aplicação seja criado e/ou configurado para ele. A interface do sistema apresentou-se
com uma boa usabilidade tendo um visual agradável e um uso intuitivo.
Disponibilizar ao usuário a visualização dos dados coletados na forma gráfica,
fornecendo a ele a possibilidade de escolha do período a ser verificado e de realizar o

63

cruzamento de múltiplas variáveis abre um leque de possibilidades de análise desses
dados.
Outro importante objetivo específico alcançado foi o fato do aplicativo Web
ser totalmente independente do hardware utilizado para coleta de dados das variáveis.
Qualquer componente de hardware pode ser utilizado, bastando ao mesmo seguir o
padrão estabelecido para o Beehiveior para que este consiga enviar seus dados para o
aplicativo. No caso da gravação dos dados no cartão, é necessário apenas criar o
arquivo e preencher suas linhas (onde cada linha representa uma coleta) no formato de
texto simples estabelecido, sendo utilizado o envio através da rede Ethernet, basta que
o dado seja enviado através de uma requisição GET comum do protocolo HTTP
fornecendo os parâmetros definidos.
Também é importante relatar que o software do Beehiveior foi modelado de
uma maneira que a sua expansão para acrescentar de novos sensores é extremamente
simples, necessitando somente a inclusão de poucas linhas de código. É possível até
mesmo, com um pouco mais de esforço, tornar o software desenvolvido numa solução
genérica, permitindo que este seja utilizado no monitoramento de variáveis em
qualquer tipo de área e não apenas na apicultura.
É fato que o projeto ainda necessita de um grande trabalho para fazer frente
com os principais “concorrentes” existentes no mercado, porém, o Beehiveior se
mostra uma boa alternativa para os produtores e pesquisadores que não dispõem de
um orçamento vasto e que estejam procurando uma ferramenta com menor custo, com
uma configuração simples, de fácil e agradável visualização dos dados e que não
dependa de um hardware específico para realizar o monitoramento das suas colmeias.
Alternativas para interfaces de comunicação (ex.: WiFi e 3G/GSM) e
alimentação do sistema (ex.: baterias e energia solar) são claramente pontos fracos da
ferramenta que precisam ser urgentemente trabalhados no curto prazo.
A disponibilização do projeto para a comunidade tende a ser uma mola
propulsora para o rápido melhoramento do mesmo pois, as contribuições são em geral
rápidas e podem acontecer em nível mundial. Essa abertura para a comunidade
também irá colaborar para o avanço da utilização do sistema, e por consequência
crescimento da sua base de dados, possibilitando assim a realização de inferências
sobre o estado do enxame monitorado baseadas na observação de padrões nos dados
históricos armazenados, que era um dos objetivos primários pensados, mas que ficou
para trabalhos futuros.
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7.1. Trabalhos Futuros
Diversos trabalhos futuros podem ser derivados do atual estágio em que se
encontra o Beehiveior, abaixo são elencados os mais evidentes:
•

Desenvolvimento do módulo de controle de dispositivos no aplicativo
Web;

•

Desenvolvimento do módulo de alertas no aplicativo Web;

•

Desenvolvimento do módulo de controle de usuários e permissões no
aplicativo Web;

•

Permitir que o próprio usuário consiga cadastrar novos tipos de sensores
no aplicativo Web;

•

Desenvolvimento de aplicativos móveis (Android e IOS) com as mesmas
funcionalidades do aplicativo Web;

•

Analisar a base histórica dos dados em relação ao comportamento da
colmeia (Data mining) para possibilitar a ferramenta realizar inferências
automáticas (Inteligência artificial) sobre o estado do enxame monitorado;

•

Estudar alternativas para comunicação de dados entre a central de
automação e controle e o aplicativo Web;

•

Estudar fontes autônomas de fornecimento energético para a central de
automação e controle;

•

Realizar testes de stress no aplicativo Web para verificar o seu
comportamento num cenário com várias colmeias enviando dados para o
sistema ao mesmo tempo;

•

Estudar o crescimento da base de dados num cenário com vários sensores
monitorados e levando em consideração o passar de um longo período de
coleta para verificar o impacto no desempenho no banco de dados
relacional;

•

Estudar as vantagens e desvantagens da adoção de outros tipos de banco
de dados no aplicativo Web.
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APÊNDICE A – Telas do Sistema

Figura 29 - Tela Inicial do Aplicativo
Fonte: Autor

Figura 30 - Dashboard Beehiveior
Fonte: Autor
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Figura 31 - Dados do sensor em formato de tabela
Fonte: Autor

Figura 32 - Dados do sensor em formato de gráfico
Fonte: Autor
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Figura 33 - Gráfico com os dados de múltiplos sensores
Fonte: Autor

Figura 34 - CRUD Apiário (adição)
Fonte: Autor

Figura 35 - CRUD Apiário (listagem)
Fonte: Autor
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Figura 36 - CRUD Apiário (visualização)
Fonte: Autor

Figura 37 - CRUD Apiário (modificação)
Fonte: Autor

Figura 38 - CRUD Colmeia (adição)
Fonte: Autor
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Figura 39 - CRUD Colmeia (listagem)
Fonte: Autor

Figura 40 - CRUD Colmeia (visualização)
Fonte: Autor

Figura 41 - CRUD Colmeia (modificação)
Fonte: Autor
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Figura 42 - CRUD Sensor (adição - valor real)
Fonte: Autor

Figura 43 - CRUD Sensor (adição - valor booleano)
Fonte: Autor
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Figura 44 - CRUD Sensor (listagem)
Fonte: Autor

Figura 45 - CRUD Sensor (visualização)
Fonte: Autor
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Figura 46 - CRUD Sensor (modificação)
Fonte: Autor

Figura 47 - Tela de importação de dados (início)
Fonte: Autor

Figura 48 - Tela de importação de dados (arquivo carregado / realizar upload)
Fonte: Autor
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Figura 49 - Tela de importação de dados (seleção do início da coleta / processar arquivo)
Fonte: Autor

Figura 50 - Tela de importação de dados (importação concluída)
Fonte: Autor
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APÊNDICE B – Esquemas de Conexão

Figura 51 - Conexão do Sensor de Temperatura e Umidade
Fonte: Autor

Figura 52 - Conexão do Sensor de Presença
Fonte: Autor
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Figura 53 - Conexão do Sensor Infravemelho (passagem)
Fonte: Autor

Figura 54 - Conexão do Sensor de Ruído
Fonte: Autor
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