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Resumo em Português 

As cercas elétricas oferecem vantagens com relação às cercas tradicionais em diversos 

aspectos, como por exemplo, o custo de instalação e a facilidade de deslocamento. Elas 

possuem alimentação elétrica através de baterias específicas ou através de rede elétrica 

convencional (110 v/220 v).  A utilização com baterias geralmente é a única opção na área 

rural. Porém a verificação de atividade das atuais cercas elétricas é feita de maneira visual e 

presencial, o que provoca transtorno para o produtor que busca agilidade e controles 

automatizados do processo. Pensando nestes aspectos vislumbra-se a possibilidade de 

aplicação de tecnologias emergentes e de baixo custo aquisitivo em um sistema integrado de 

monitoramento de cercas elétricas em propriedades rurais. O Arduino possui todos os 

requisitos necessários para administrar sensores de atividade de uma cerca elétrica de maneira 

autônoma com baixo consumo de bateria. Já a tecnologia de comunicação por rádio 

frequência LoRa, chamada rede LoRaWAN possui requisitos para prover comunicação de 

longa distância com mínimo de consumo de bateria em seus dispositivos finais. Este trabalho 

pretende utilizar Arduino, LoRaWAN, Android e outras tecnologias para realizar o 

monitoramento remoto de cercas elétricas. 

 

 

Palavras-chave: Monitoramento Remoto; Cerca elétrica; LoRaWAN; Arduino. 
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English abstract text 

 Electric fences offer advantages over traditional fences in many ways, such as 

installation costs and ease of movement. They are powered by specific batteries or through a 

conventional power supply (110 v / 220 v). Battery use is generally the only option in the 

rural area. However, the activity check of the current electric fences is done visually and in 

person, which causes inconvenience to the producer who seeks agility and automated process 

controls. Thinking about these aspects is the possibility of applying emerging technologies 

and low cost of acquisition in an integrated system of monitoring electric fences in rural 

properties. The Arduino has all the necessary requirements to manage activity sensors of an 

electric fence in an autonomous manner with low battery consumption. LoRa radio 

communication technology, called the LoRaWAN network, has requirements to provide long-

distance communication with minimal battery consumption in its final devices. This work 

intends to use Arduino, LoRaWAN, Android and other technologies to perform remote 

monitoring of electric fences.. 

 

Palavras-chave: Remote Sensor; Eletric fence; LoRaWAN; Arduino. 
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1. Introdução 

 

 

Tanto na pecuária quanto na agricultura existe a necessidade de subdividir as áreas de 

utilização em áreas menores, denominadas piquetes ou potreiros. Esta divisão física é feita 

através de cercas. As cercas convencionais construídas com intuito perene utilizam moirões, 

tramas e arames farpados tornando-se um delimitador de áreas de alto custo construtivo e 

baixíssima flexibilidade de deslocamento. (CABRERA, 2007) 

Porém existe a necessidade por parte dos produtores de deslocar as delimitações de 

seus piquetes, seja para o manejo de pastagens, seja para ajustar a taxa de lotação ou outra 

necessidade específica. (CABRERA, 2007) 

Para suprir esta necessidade de deslocamento e configuração de piquetes flexíveis, 

existe no mercado a chamada cerca elétrica, a qual tem intuito de utilização temporário com 

baixo custo de construção e alta maleabilidade de deslocamento. 

As cercas elétricas possuem alimentação elétrica através de baterias específicas ou 

através de rede elétrica convencional (110 v/220 v).  A utilização com baterias geralmente é a 

única opção na área rural, ou a mais barata, pois a energia solar ainda não é uma opção de 

baixo custo. (DO ESPIRITO) 

Todavia este tipo de delimitação através de cercas elétricas também possui seus pontos 

negativos, como por exemplo, a falta de energia ocasionada por problemas diversos. No caso 

da pecuária, quando ocorre um destes problemas temos a evasão dos animais do piquete 

cercado.  

Em grandes propriedades esta constatação pode levar 1 (um) dia ou mais dependendo 

de como é feito o monitoramento destas áreas. É bem comum que estas cercas elétricas 

fiquem instaladas a quilômetros de distancia das sedes das fazendas.  

  

 

1.1. Justificativa  

 

 

Conforme produtor rural Clodomiro Gonzales Antunes: Nos piquetes que utilizam 

cercas elétricas o produtor deve verificar diariamente ou conforme seu planejamento se as 

delimitações das áreas estão sendo obedecidas pelos animais. Esta tarefa atualmente requer 

disponibilidade de tempo e vigilância humana o que muitas vezes acarreta em prejuízos 
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financeiros pelo atraso em verificar eventuais problemas, sem contar o desperdício de mão de 

obra alocado na mera confirmação de que o equipamento está funcionando. 

Assim exposto é justificável a utilização de tecnologias de comunicação e sensores 

eletroeletrônicos no desenvolvimento de uma solução integrada, eficiente e a custos acessíveis 

para monitorar as cercas elétricas e minimizar os impactos negativos de seu mau 

funcionamento evitando assim os deslocamentos humanos para tal atividade. 

 

 

1.2. Variáveis 

 

 

1.2.1. Variáveis teóricas 

 

 

 Monitoramento remoto de cercas elétricas (variável independente): sempre que a cerca 

elétrica estiver inativa acionará alarme para produtor tomar alguma ação; 

 Manutenção das delimitações dos piquetes (variável dependente): a ação do produtor será 

no sentido de restabelecer a sua funcionalidade e manter as delimitações do cercado 

quando receber informação do monitoramento de que a cerca está inativa, ou quando 

baseado num histórico de ocorrências, verificar a necessidade de manutenção preventiva. 

 

1.2.2. Variáveis Operacionais 

 

 

 Verificação do status da cerca elétrica (variável independente): permitirá a aferição do 

status da rede elétrica delimitadora de potreiros se está ativa ou inativa; 

 Histórico de ocorrências (variável dependente das verificações do status): Baseado no 

histórico de ocorrências de problemas em determinadas cercas elétricas o produtor terá 

informações para realizar manutenções preventivas nas cercas monitoradas. 
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1.3. Hipótese 

 

 

A utilização de tecnologia para monitorar remotamente o status das cercas elétricas 

tende a facilitar o processo de aferição destes delimitadores disponibilizando mão de obra 

para outra atividade dentro da propriedade. 

 

1.4. Objetivo Geral 

 

 

Utilizar de forma cooperativa sensores eletroeletrônicos e comunicação por radio 

frequência para monitorar remotamente cercas elétricas na área rural. 

 

 

1.4.1. Objetivos específicos 

 

 

 Testar o status da cerca elétrica (Ativo/Inativo) 

 Manter registro de ocorrências de inatividade 

 Indicar necessidade de manutenção na cerca elétrica 

 

 

1.5. Principais contribuições  

 

 

1.5.1. Cientifica:  

 

 

Despertar interesse na comunidade científica na elaboração de pesquisas em situações 

correlatas e vinculadas ao ambiente rural de produção primária, principalmente no sentido de 

aprimorar o processo de agropecuária de precisão utilizando-se de tecnologias existentes e 

emergentes. Apresentar as limitações e potenciais de aplicação de tecnologias na área rural 

verificadas na aplicação deste trabalho.  
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1.5.2. Tecnológica 

 

 

O estudo e apreciação dos resultados obtidos na utilização de novas tecnologias de 

comunicação por radio frequência combinadas com tecnologias de sensoriamento 

disponibilizará modelo de utilização de tecnologias emergentes na solução de problemas 

cotidianos. Indicando os pontos fracos e potenciais de atuação das tecnologias estudadas. 

 

1.6. Organização do Texto 

 

 

Este projeto de pesquisa inicia-se com a identificação e contextualização do problema 

a ser estudado. Em seguida delimitam-se as variáveis e objetivos a serem analisados e 

alcançados com o trabalho. A fim de aprofundar o conhecimento para solução do problema, 

realiza-se a fundamentação teórica e estudo de trabalhos correlatos “o Estado da Arte”. Após 

estas etapas de identificação, delimitação e correlação de trabalhos apresenta o processo de 

descrição das ferramentas e métodos a serem empregados para alcançar os objetivos. Por fim 

identifica as atividades e cronograma a serem executados. 
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2. Revisão de Literatura 

 

 

2.1. Fundamentação Teórica 

 

 

Monitorar eventos remotamente requer a utilização de sensores eletroeletrônicos 

devidamente configurados ou acoplados a placas eletrônicas que proverão a obtenção dos 

valores mensuráveis. A comunicação com dispositivos remotos requer também a utilização de 

redes sem fio. Sendo assim a base teórica sobre o assunto inicialmente consiste em redes de 

computadores com conexão sem fio e dispositivos eletrônicos configuráveis para obtenção de 

dados.  

Na contextualização de comunicação por radio frequência encontramos fundamentos 

definindo de que onde não existe a possibilidade de instalação de cabos de fibra ótica ou outro 

meio de telecomunicação guiado, é uma opção viável a utilização de comunicação por rádio 

frequência. (TANEMBAUM, 2011) 

 As ondas de rádio são fáceis de serem geradas por consequência são amplamente 

utilizadas no viés de comunicação. Como elas viajam em todas as direções por serem 

omnidirecionais o emissor e o receptor não precisão estar cuidadosamente alinhados 

fisicamente. (TANEMBAUM, 2011) 

A LoRaWAN é uma tecnologia de rede LPWAN – Low Power Wide Area Network (rede 

de baixa potência e grande abrangência), que utiliza a modulação de sinais de rádio frequência 

do protocolo LoRa o que permite comunicação a longas distâncias com consumo mínimo de 

energia. (LORA ALLIANCE, 2017). 

Os dispositivos finais LoRaWAN também chamados de módulos ou end-devices são 

elementos básicos da rede como sensores de temperatura, sensores de movimentos, sistemas 

de on-off, leitores de consumo de água e energia e demais dispositivos com características 

semelhantes de controle ou captura de dados. (LORA ALLIANCE, 2017). 

Os gateways são os receptores de sinais dos end-devices e podem receber dados de 

milhares de dispositivos finais. A comunicação se dá em diferentes canais de frequência e 

taxas de dados. O raio de cobertura de um gateway pode alcançar 15 quilômetros. Os 

dispositivos finais podem enviar o mesmo sinal para inúmeros gateways quando em seu 

alcance. (ANDREAS SPIESS, 2017) 
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As redes LoRa/LoRaWAN podem ser desenvolvidas para utilização privada ou publica, 

para redes privadas, o interessado deve possuir os módulos finais (end-devices), os gateways e 

configurar um computador para ser servidor de rede e de aplicação.  

 Arduino é uma pequena placa de micro controlador que contem um conector USB que 

permite conecta-la a um computador além de diversos “pinos” que permitem a conexão com 

circuitos eletrônicos externos, como motores, relés, sensores. Os arduinos podem ser 

energizados através de conexão USB a partir de um computador ou de uma bateria de 9V. 

Eles podem ser controlados diretamente por um computador ou podem primeiro ser 

programados pelo computador e, a seguir, desconectados para trabalharem de forma 

autônoma. (MONK, 2014) 

 Pela disposição dos conectores nestas placas arduino, existe a possibilidade de 

encaixar placas denominadas “Shields” para serem utilizadas com os mais variados propósitos 

como, por exemplo: Conexão com redes Ethernet, controle de motores, Displays LCD, 

sensores embarcados. (MONK, 2014) 

  

 

2.2. Estado da arte 

 

 GEORGIOU, Orestis; RAZA, Usman. Low Power Wide Area Network Analysis: Can 

LoRa Scale?. IEEE Wireless Communications Letters, 2017. 

 WIXTED, Andrew J. et al. Evaluation of LoRa and LoRaWAN for wireless sensor 

networks. In: SENSORS, 2016 IEEE. IEEE, 2016. p. 1-3. 

 AKYILDIZ, Ian F. et al. A survey on sensor networks. IEEE Communications magazine, v. 40, n. 

8, p. 102-114, 2002. 

 NAYYAR, Anand; PURI, Vikram. A review of Arduino board's, Lilypad's & Arduino shields. 

In: Computing for Sustainable Global Development (INDIACom), 2016 3rd International 

Conference on. IEEE, 2016. p. 1485-1492. 

 BASYARI, Rochman Saefulloh; NASUTION, Surya Michrandi; DIRGANTARA, Burhanuddin. 

Implementation of host card emulation mode over Android smartphone as alternative ISO 14443A 

for Arduino NFC shield. In: Control, Electronics, Renewable Energy and Communications 

(ICCEREC), 2015 International Conference on. IEEE, 2015. p. 160-165. 

 DE FIGUEIREDO, José Antônio Oliveira. AQUISIÇÃO DE GRANDEZAS 

ELÉTRICAS. 2016. Tese de Doutorado. Universidade de Passo Fundo. 
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2.3. Síntese 

 

 

Na referencia bibliográfica citada neste estado da arte, indicamos 5 artigos de que 

tratam das tecnologias necessárias para realizar nosso trabalho. Acreditamos que esta nossa 

pesquisa seja inédita, pois não encontramos evidencias de trabalhos publicados na resolução 

do problema do monitoramento remoto de cercas elétricas. A seguir breve contribuição de 

cada artigo.  

Encontramos no trabalho de Wixted (2016) que os resultados indicaram que a 

tecnologia LoRaWAN possui um link confiável para aplicações de sensoriamento remoto de 

baixo custo, já em Georgiou (2017) entre outros detalhes cita o progresso espetacular do 

projeto da padronização à comercialização de dispositivos de comunicação LoRaWAN. 

Na conclusão do artigo Akildiz (2002) o baixo custo e rápida implantação de redes de 

sensores criam muitas áreas de aplicação novas e excitantes para sensoriamento remoto e no 

futuro, esta vasta gama de áreas de aplicação irá tornar as redes de sensores parte integrante 

da nossas vidas. 

Encontramos no trabalho de Nayyar (2016), que a palavra "Open Source" está em toda 

parte com a tecnologia Linux e a fundação GNU. Além de software de código aberto e 

sistemas operacionais, Open Source Hardware também está progredindo e se tornando ponto 

central de atração para os pesquisadores em todo o canto do mundo. O hardware Open Source 

mais adotado atualmente é "Arduino". Neste trabalho o autor detalha diversas placas Arduino 

atualmente comercializadas. 

Um trabalho prático com propostas de alterações na utilização de chaves 

convencionais é apresentado pelo Basyari (2015), onde o mesmo promove a utilização de um 

smartphone e dispositivos Arduinos para abertura e fechamento de portas e fechaduras 

utilizando Near Field Comunicação (NFC). 

 Na tese de Doutorado de Figueiredo (2016) são demonstradas maneiras de capturar 

grandezas analógicas através de placas Arduino e transformá-las em informações digitais. 
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3. Método 

Para realizar o monitoramento remoto de cercas elétricas em propriedades rurais, será 

implantado ambiente tecnológico onde teremos juntamente com cada cerca elétrica uma placa 

Arduíno com sensor acoplado para verificar se a cerca elétrica está ativa ou não. Também 

conectado ao Arduíno um cliente de rede LorRaWAN (end device) que fará a comunicação 

com o gateway LoRaWAN, instalado em local adequado na sede da propriedade, responsável 

por entregar as informações ao sistema de monitoramento instalado em um PC. Este sistema 

fará o aviso local de que uma determinada cerca está com problemas através de imagens na 

tela e alertas em sistema sonoro, quando conectado a internet este sistema encaminhará 

mensagem a dispositivo móvel. Dispositivo este que contará com aplicativo Android 

desenvolvido para avisar o proprietário do problema na cerca elétrica. 

 

 

3.1. Etapas do método 

 

 

 Para facilitar a explicação do método vamos trabalhar com uma cerca elétrica já 

instalada em propriedade rural que utiliza bateria  para alimentação de energia e 

funciona perfeitamente. 

 Especificar sensor de detecção e medição para cerca elétrica compatível com Arduino; 

 Especificar Hardware Arduino compatível com sensores; 

 Especificar tipo e formado de mensagens de comunicação sobre o status da cerca 

elétrica que o Arduino irá encaminhar para dispositivos end-devices LoRaWAN; 

 Programar Arduino para reconhecimento do status da cerca elétrica e encaminhamento 

de mensagem ao end-device; 

 Testar respostas do Arduino conectado ao sensor de detecção utilizando um Display 

LCD Shield; Para isto será desligada alimentação elétrica da cerca. 

 Validar Sensor e Arduino; 

 Especificar Classe e Frequência de trabalho do end-device LoRaWAN; 

 Especificar Servidor que será utilizado para gerenciar os end-devices através de 

softwares específicos como, por exemplo, o LoRa Suite.  

 Instalar software gerenciador LoRaWAN no Servidor; 
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 Instalar antena Gateway LoRaWAN em local mais alto possível junto a sede da 

propriedade e próximo ao Servidor para minimizar distância de conexão entre 

Gateway LoRaWAN e o Servidor. 

 Testar Comunicação LoRaWAN utilizando sistema gerenciador de end devices 

instalado no Servidor;  

 Conectar Arduino ao end device LoRaWAN; 

 Testar resposta Arduino via end device LoRaWAN;  

 Validar encaminhamento de resposta; 

 Especificar sistema de alerta local de status da cerca elétrica; 

 Implementar sistema de alertas local com SGBD gratuito; 

 Testar sistema de alertas local e gravação no banco de dados; 

 Validar sistema de alertas local; 

 Especificar aplicativo para dispositivos móvel com S.O Android; 

 Implementar aplicativo para Android;  

 Testar aplicativo Android;  

 Validar aplicativo Android; 

 Instalar aplicativo no dispositivo escolhido; 

 Disponibilizar conexão com Internet para Servidor internet de operadora de celular 

com sinal de no mínimo 3G no local, a fim de promover o teste de validação integrado 

do sistema. 

 Testar sistema de monitoramento completo desligando fornecimento de energia 

elétrica da cerca elétrica em monitoramento e validando: o recebimento da mensagem 

no servidor da sede da propriedade através do aviso sonoro no servidor, do aviso na 

tela do servidor, do armazenamento no banco de dados do episódio e do recebimento 

de mensagem no dispositivo móvel com aplicativo Android instalado. Também deverá 

constar em algum local da tela do sistema monitor, o relatório de ocorrências 

computadas. 

 Validar Monitoramento; 
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Figura 1 – Método: Fluxograma de Atividades 
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3.2. Variáveis e processos  

 

 

 A investigação deste trabalho está focada principalmente no monitoramento da 

atividade ou não da cerca elétrica, quando esta ficar inativa enviará informações para o 

sistema monitor através de conexão LoRaWAN. A obtenção da inatividade se dará através de 

sensor eletrônico conectado ao dispositivo Arduino que por sua vez utilizará o end device 

LoRaWAN para comunicação por radio frequência. A cada momento de inatividade será 

emitido aviso sonoro e informações na tela do servidor instalado na sede da propriedade rural, 

se conectado à internet este servidor encaminhará mensagem para aplicativo Android 

específico instalado em dispositivo móvel. 

Sendo assim fica evidente que o monitoramento do status da cerca elétrica está 

intimamente relacionado à captura do status da rede elétrica (ativo/inativo). Já a manutenção 

da cerca elétrica terá seu início a partir da percepção de problema na cerca sinalizado pelo 

sistema monitor. As diversas ações de manutenção em uma cerca elétrica, e a consulta ao 

histórico de ocorrências possibilitará ao proprietário análise e inicio de atividade preventiva 

de manutenção. 

 

Tabela 1 Processos a serem avaliados 

Nome Variáveis Descrição 

P1 V1: status da cerca elétrica 

M1: envio de dados ao sistema monitor 

O sensor de status da cerca elétrica está 

constantemente aguardando uma falta de energia na 

cerca elétrica. Quando isto ocorre ele aciona o 

dispositivo Arduino repassando flag de valor 1 para o 

Arduino que utiliza o end device LoRaWAN para 

encaminhar ao sistema monitor a seguinte 

mensagem: Cerca ID 23; status 1; Data: dia() ; Hora: 
hora(). O sistema monitor envia sinal sonoro e para 

tela do PC, se conectado a internet envia mensagem 

ao dispositivo móvel do proprietário  

P2 V2: histórico de ocorrências 

M2: recebe dados do sistema monitor 

O sistema monitor ao receber uma mensagem do 

sensor da cerca elétrica armazena esta mensagem em 

banco de dados e totaliza as ocorrências em uma tela 

relatório. 
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4. Cronograma 

 

 

4.1. Atividades 

 

 

a) Definição do tema de pesquisas; 

b) Entrevistas com produtores rurais 

c) Revisão bibliográfica 

d) Estado da Arte 

e) Submissão e aprovação do Pré-projeto 

f) Reuniões com orientadores 

g) Execução das etapas do método  

h) Anotar observações e pontos de melhoria 

i) Escrever Artigo Cientifico com os dados obtidos 

j) Redigir Dissertação  

k) Apresentar trabalho para banca de avaliação 

 

  



18 
 

                         

F
ig

u
ra

 2
 C

ro
n
o
g
ra

m
a 



19 
 

Bibliografia 

 

 

1. Andreas Spiess. #118 LoRa / LoraWAN: How far does it really reach? How far the 

"normal" RFM69HW?. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=9qcghiz246E. Acessado em 05 de abril de 2017. 

2. CABRERA, Alberto Duran; CAMPOS, A. T.; CAMPOS, Alessandro Torres. Cerca 

elétrica: alternativa viável e econômica para manejo de pastagens. Estratégias de manejo 

e alimentação visando a melhoria da pecuária leiteira familiar das Regiões Sul e 

Centro-Sul Fluminense, 2007. 

3. DO ESPIRITO, Anna Carolina da Silva; SANTO¹, Lennon C.; MASCARENHAS, 

Márcia. CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO DE CERCA CONVENCIONAL E ELÉTRICA 

NA AMAZÔNIA. 

4. LoRa Alliance. What is LoRa – Technology.  Disponível em: <https://www.lora-

alliance.org/What-Is-LoRa/Technology>. Acessado em 01 de abril de 2017. 

5. MONK, Simon. 30 Projetos com Arduino-2. Bookman Editora, 2014. 

6. TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David J. Computer networks. Pearson, 

2011. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCu7_D0o48KbfhpEohoP7YSQ
https://www.youtube.com/watch?v=9qcghiz246E

