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RESUMO 

 

 Este trabalho de conclusão de curso foi desenvolvido em conjunto com o 

estágio realizado na empresa Teltec Solutions. O objetivo principal deste trabalho é 

avaliar o desempenho de enlaces ponto a ponto em ambientes urbanos utilizando a 

tecnologia LoRa. Para isto, foram desenvolvidos protótipos de Netserver, gateway e 

end-point que trabalham com a tecnologia LoRa/LoRaWAN utilizando kits Arduino 

Uno, Rapberry Pi modelo B+ e a infraestrutura de virtualização de máquinas oferecida 

pelo IFSC, campus São José. Utilizando os protótipos desenvolvidos, uma célula 

LoRa/LoRaWAN foi instalada no campus de São José e no alto de um prédio da 

avenida Beira Mar da cidade de São José. Testes indoor e outdoor, com diferentes 

configurações de espalhamento espectral e taxas de código, foram realizados para 

coletar informações de RSSI e SNR. Os resultados obtidos mostram que com apenas 

um protótipo de gateway é possível cobrir todo o campus São José com um bom nível 

de comunicação quanto à razão entre pacotes enviados e pacotes recebidos. 

Resultados opostos foram obtidos para os testes na avenida beira mar de São José, 

mostrando que um protótipo gateway não consegue cobrir toda a extensão da 

avenida. 

   



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

This monograph was developed in conjunction with the internship at Teltec 

Solutions. The main objective of this work is to evaluate the performance of point-to-

point links in urban environments using LoRa technology. For this Netserver, gateway 

and end-point prototypes working with LoRa / LoRaWAN technology were developed 

using Arduino Uno, Rapberry Pi model B+ and the machine virtualization infrastructure 

offered by IFSC, São José campus. Using the developed prototypes, a 

LoRa/LoRaWAN cell was installed in the IFSC and at the top of a building on the beira 

mar avenue in the city of São José. Indoor and outdoor tests, with different spread 

spectrum configurations and code rates, were performed to collect information about 

RSSI and SNR. The results show that with only one gateway prototype it is possible to 

cover the entire São José campus with a good level of communication about the ratio 

between packets sent and packets received. Opposite results were obtained for the 

tests at beira mar avenue in São José, showing that a prototype gateway can’t cover 

the entire length of the avenue. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com a internet das coisas (IoT, do inglês Internet of Things) cada vez mais 

tornando-se uma realidade, o número de dispositivos que demandarão conexão com 

a internet irá crescer exponencialmente. Segundo o Cisco Internet Business Solutions 

Group (IBSG), até o ano de 2020 haverá 50 bilhões de dispositivos conectados à 

internet [1]. A comunicação acontecerá não somente entre máquinas e humanos, mas 

principalmente entre máquinas e máquinas (M2M, do inglês Machine to Machine). 

Através de sensores será possível sentir, coletar, transmitir, analisar e distribuir 

informações que poderão ser utilizadas para melhorar a maneira como a humanidade 

interage com o ambiente ao seu redor. 

Com o surgimento da demanda de realizar a conexão do crescente número de 

nodos à rede mundial de computadores, várias tecnologias buscam sua parte neste 

mercado. As redes sem fio atualmente utilizadas, como as IEEE 802.11x, não são tão 

atrativas pelo custo, pela distância máxima de conexão e pela baixa eficiência 

energética, uma vez que estão constantemente transmitindo. O BLE (do inglês 

Bluetooth Low Energy) é outra tecnologia que busca sua parte do mercado de IoT. 

Possui taxa de transmissão de até 1 Mbits/segundo e baixo consumo de energia. A 

vida útil da bateria pode chegar a anos. Porém, possui curto alcance, de algumas 

dezenas de metros [17]. O IEEE 802.15.4, conhecido comercialmente como ZigBee®, 

também é uma opção para comunicação de IoT. Possui uma taxa de transmissão 

baixa, necessita de baixa potência na transmissão e geralmente utiliza um grande 

número de sensores em uma arquitetura de redes em malha ou árvore para cobrir 

grandes áreas. Por utilizar esses tipos de arquitetura, pode necessitar de múltiplos 

saltos para realizar a comunicação [5]. Apesar de pontos atrativos e do bom 

desempenho, nenhuma das tecnologias acima conseguiu reunir as características de 

longo alcance, baixo consumo e baixo custo de implementação que uma parcela 

relevante das aplicações de IoT irão requerer.  

As redes de baixa potência e longo alcance (LPWAN, do inglês Low Power Wide 

Area Network) aparecem como uma interessante opção para aplicações de IoT que 

utilizem uma baixa taxa de transmissão, que requeiram longo alcance e baixo 

consumo. As tecnologias que se enquadram como LPWAN possuem alcance de 
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aproximadamente 5 a 10 quilômetros, dependendo do ambiente de propagação, 

baterias com vida útil de até 10 anos, dependendo da frequência com que o dispositivo 

se comunica, e a possibilidade de utilizar um grande número de nós numa mesma 

rede, tudo isso aliado a um baixo custo. Dentre as LPWAN cotadas para aplicação em 

IoT, destacam-se Sigfox® e LoRaWAN [5]. 

Este trabalho será focado na rede LoRaWAN, que é composta por uma 

tecnologia de comunicação sem fio chamada LoRa® (Long Rage), que utiliza uma 

técnica de modulação baseada em espalhamento espectral do tipo chirp spread [3]. 

Tal tecnologia é patenteada pela empresa Semtech. Os protocolos de comunicação 

da rede LoRaWAN são abertos para que qualquer pessoa possa modificá-los e 

adaptá-los para um melhor funcionamento junto a sua aplicação. Este fator foi 

fundamental para a escolha da tecnologia utilizada neste trabalho. 

Por ser uma tecnologia nova, a documentação e pesquisa a respeito do LoRa é 

escassa. Alguns exemplos de documentos que avaliam o desempenho da tecnologia 

LoRa são o “Free Space Range Measurements with Semtech LoRaTM Technology” 

[16], que testa o alcance da tecnologia LoRa na Universidade de Offenburg, o “On the 

Coverage of LPWANs: Range Evaluation and Channel Attenuation Model for LoRa 

Technology”, que testa a tecnologia a bordo de um barco em Oulu, na Finlândia, e o 

“Evaluation of LoRa LPWAN Technology for Remote Health and Wellbeing 

Monitoring”, em que é testada a tecnologia quando o transmissor está em movimento 

visando o monitoramento do bem estar humano dentro da Universidade de Oulu, na 

Finlândia. 

Este trabalho, desenvolvido em conjunto com o estágio realizado na empresa 

Teltec Solutions [33], propõe-se a realizar uma análise do desempenho de enlaces 

ponto a ponto da tecnologia LoRa. Foram desenvolvidos protótipos de end-point, 

gateway e Netserver, utilizando transceivers fabricados pela Modtronix [34] e pela 

HopeRF [35], kits Arduino e Raspberry Pi, assim como a infraestrutura de virtualização 

de máquinas disponíveis no campus do IFSC. Testes para verificar o conjunto com 

melhor nível de sinal foram realizados e uma célula LoRa foi implementada no campus 

São José do IFSC. Testes também foram realizados fora do campus em toda extensão 

da beira mar de São José. Realizou-se testes práticos com diferentes distâncias e 

fatores de espalhamento espectral em ambientes indoor e outdoor a fim de verificar o 

desempenho e a cobertura da tecnologia.  
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2 MARCO TEÓRICO 

 

 Neste capítulo serão apresentados conceitos básicos para um melhor 

entendimento sobre o trabalho. Começando com conceitos de IoT, seguindo pela 

apresentação de tecnologias de comunicação para IoT, como por exemplo a rede 

celular, o IEEE 802.15.4, o BLE e o Wifi Low Power, até tecnologias LPWAN, entre 

elas, a LoRaWAN. O capítulo é finalizado com conceitos sobre propagação. 

 

2.1 IOT 

 

 Objetos que antes ninguém imaginava agora estão conectados à rede mundial 

de computadores. Essa é a premissa de IoT [5]. Com um controle automatizado e 

remoto sobre dispositivos, uma gigantesca janela de possibilidades se abre, desde o 

apagar e acender de uma simples lâmpada até a automatização da irrigação ou do 

controle da salinização do solo de uma plantação. A Figura 1 mostra algumas das 

aplicações possíveis com IoT. 

 

Figura 1 - Possíveis aplicações de IoT 

 

Fonte: PALMA (2014). 
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 IoT possibilita, por exemplo, a criação de cidades inteligentes. Com sensores 

espalhados pelas ruas de uma cidade, é possível monitorar as vias de trânsito e enviar 

informações sobre acidentes ou congestionamentos para os moradores ou para 

serviços de emergência. Sensores instalados nos canos de água e esgoto ou em 

pontos da rede elétrica podem indicar perdas nos sistemas e gerar economia para a 

cidade. Os sistemas de coleta de lixo podem se beneficiar da informação da 

quantidade de lixo em determinado ponto de recolhimento e assim determinar qual o 

melhor horário e rota para coleta [6]. 

 A saúde também pode ser beneficiada com esta tecnologia. Casas com 

sensores podem monitorar um paciente ou um idoso. Após aprender a rotina de uma 

pessoa, o sistema de monitoramento pode enviar informações se algo anormal 

acontecer. Pulseiras com acelerômetro podem indicar se houve uma queda, sensores 

de glicemia, batimentos cardíacos e pressão podem avisar um parente ou diretamente 

um serviço de emergência caso algo não esteja certo [4]. 

 A preocupação ecológica é outra forte vertente da sociedade atualmente. Com 

a instalação de sensores é possível medir a temperatura do ambiente, a qualidade da 

água e do ar, incidência de raios solares e umidade em determinado local. Animais e 

árvores em risco de extinção podem ser monitorados em tempo real. Informações 

sobre possíveis focos de incêndios em uma floresta podem ser enviados para que o 

combate seja rápido e efetivo. 

Quando conseguimos sentir o ambiente ao nosso redor, podemos melhor lidar 

com ele e suas mudanças. Quanto mais informações pudermos adquirir do meio que 

nos cerca, maiores serão as chances de tomarmos a melhor decisão sobre algo. IoT 

cria uma rede de dispositivos que conseguem se comunicar com humanos e 

principalmente com outros dispositivos para diversos fins, sempre buscando melhorar 

a qualidade de vida das pessoas [1]. 

Devido ao aumento da demanda por aplicações de IoT, fatores como economia 

de energia, dispositivos de baixo custo e alcance são pontos cruciais na implantação 

da rede. Desta forma, a escolha da tecnologia de comunicação utilizada deve atender 

aos requisitos de tais aplicações. Na seção seguinte serão abordadas as principais 

tecnologias de comunicação para IoT. 
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2.2 TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO PARA IOT 

 

2.2.1 Rede Celular 

 

 Devido à rede celular (GSM/2G/3G) ser uma rede já estabelecida, possuir 

grande cobertura, ser uma tecnologia padronizada e possuir suporte à mobilidade, ela 

vem sendo cotada como uma das principais soluções para uma gama de serviços que 

utilizem IoT [7]. Surgiria assim a chamada arquitetura CIoT (do inglês Cellular Internet 

of Things) [5]. Porém, a rede celular não foi nativamente pensada para tal função, com 

isso, problemas poderão ser gerados quanto a sinalização e controle de tráfego. 

Dispositivos de IoT, a princípio, devem enviar apenas pequenos pacotes, poucas 

vezes ao dia. Juntamente com o grande número de dispositivos solicitando conexão 

a uma mesma estação rádio base, o custo de conexão e dos próprios dispositivos e o 

grande consumo de bateria são outros problemas em utilizar a tecnologia celular para 

IoT [8]. Para solucionar esses problemas novos padrões vem sendo desenvolvidos 

como o EC-GSM (do inglês Extended Coverage Global System for Mobile 

Communications) e o LTE-M (do inglês Long-Term Evolution for Machine-type 

communication) [11]. 

 O GSM ainda é muito utilizado em diversos mercados. Deve continuar com um 

importante papel em IoT graças a sua grande área de cobertura, tempo no mercado 

e relativo baixo custo. O EC-GSM é possível através da definição de novos canais de 

controle e de dados mapeados sobre o GSM comum. Estes são multiplexados sem 

que haja a necessidade de um novo rádio, antena ou outro tipo de hardware, sendo 

necessário somente uma atualização de software. Estudos também estão sendo feitos 

sobre a simplificação dos dispositivos GSM para que o custo por unidade seja 

reduzido. Para resolver o problema da baixa eficiência energética seria utilizado o 

eDRX (do inglês Extended Discontinuous Reception) que permite o uso de 

temporizadores de inatividade. Sendo assim, o dispositivo somente transmitiria de 

tempos em tempos, proporcionando economia da bateria [10]. 

 O LTE possui nativamente um modo de economia de bateria (PSM - do inglês 

Power Saving Mode) que juntamente com o eDRX, melhora significativamente o 

problema de baixa eficiência energética fazendo com que a vida útil da bateria chegue 

a 10 anos. Assim como no EC-GSM a simplificação dos dispositivos LTE-M com 
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mudanças como comunicação half-duplex ao invés de full-duplex, taxa de transmissão 

menor e utilização de somente uma antena, vai reduzir o custo por unidade. O sistema 

LTE-M possui um alcance de até 11 km e pode operar juntamente com o LTE 

compartilhando antena, rádio e qualquer outro hardware [11]. 

 A expectativa é que a tecnologia celular IoT seja utilizada principalmente em 

veículos conectados, cidades e casas inteligentes, automação, segurança e 

aplicações voltadas a saúde [26]. Para atender a demanda de aproximadamente 7 

bilhões de dispositivos conectados em 2025, a rede celular IoT terá que crescer em 

média 35% ao ano [11]. 

 

2.2.2 ZigBee 

 

 A tecnologia ZigBee é baseada no padrão IEEE 802.15.4 e definida como uma 

WPAN (do inglês Wireless Personal Area Network). Trabalha nas bandas de 868 a 

868.6 MHz a uma taxa de transmissão de até 20 kbits/segundo, 902 a 928 MHz a uma 

taxa de transmissão de até 40 kbits/segundo ou 2400 a 2483.5 MHz a uma taxa de 

transmissão de até 250 kbis/segundo com um alcance de até 75 metros [18]. Utiliza 

modulação BPSK ou QPSK dependendo da banda utilizada. Possui duas categorias 

de dispositivos, os FFD (do inglês Full Function Device) que podem exercer a função 

de coordenador, roteador ou dispositivo final, e os RFD (do inglês Reduced Function 

Device). Enquanto os FFD podem se comunicar com quaisquer outros nós da rede, 

seja RFD ou outro FFD, os RFD só podem se comunicar com FFD [18]. 

 Podem ser utilizados em três arquiteturas de rede. Na topologia estrela um 

dispositivo FFD realiza a função de coordenador central, chamado de coordenador 

PAN. Cada rede utiliza um identificador PAN diferente possibilitando que funcionem 

como redes independentes. A topologia em malha também utiliza somente um 

coordenador PAN. Porém, os dispositivos de ponta podem se comunicar diretamente 

entre si. Essa topologia é mais robusta pois consegue reestruturar-se caso algum dos 

nós tenha problema e pode possuir vários caminhos entre dois pontos. A terceira 

topologia possível é em árvore onde várias redes com topologia em malha ficam 

associadas a um coordenador PAN chamado de CLH (do inglês Cluster Head). A rede 

pode continuar se expandindo através do envio de mensagens de beacon que 
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anunciam a existência da rede. Outros coordenadores PAN que desejam se juntar a 

rede respondem estas mensagens e se forem aceitos passam a fazer função de 

roteadores que possuem tabelas de roteamento e podem encontrar o menor caminho 

para o destino solicitado [18]. 

 Devido a possibilidade de utilizar o Zigbee em uma arquitetura em malha, 

cobrindo assim uma grande área, e por seu baixo consumo energético, podendo 

funcionar de 6 meses a 2 anos com duas pilhas AA, pode-se utilizá-lo em diversas 

aplicações, de monitoramento de incêndios em áreas florestais a aplicações em 

automação residencial, industrial e na saúde [18]. Sua limitação é o custo final da 

implantação da rede e sua alta latência quando há um grande número de nós na rede.  

  

2.2.3 BLE 

 

 O BLE é uma modificação do Bluetooth 4.0. Foi desenvolvido para 

comunicação de curto alcance pelo Bluetooth Special Interest Group (SIG) [17]. A 

adoção do BLE pode ser impulsionada devido ao Bluetooth ser uma tecnologia muito 

difundida em celulares, tablets, notebooks, computadores e carros. Também porque 

o BLE pode ser facilmente integrado ao circuito do Bluetooth comum. 

O BLE opera na banda de 2.4 GHz com 40 canais de 2 MHz cada com uma 

taxa de até 1 Mbits/segundo [17]. Para evitar interferência com outros dispositivos que 

utilizam essa banda, o BLE possui um mecanismo de AFH (do inglês Adaptive 

Frequency Hopping) que detecta canais ocupados e evita que estes sejam utilizados. 

Entre os 40 canais, três são os advertising channels que são responsáveis pelas 

transmissões em broadcast, pela descoberta de outros dispositivos e por estabelecer 

a conexão. Os outros 37 são os data channels que são responsáveis pela 

comunicação bidirecional após a conexão ser estabelecida [17]. 

 A modulação utilizada é a GFSK (do inglês Gaussian Frequency Shift Keying) 

e os dispositivos podem ser classificados em mestre e escravo. Um mestre pode estar 

conectado a vários escravos enquanto um escravo só pode estar conectado a um 

mestre. O escravo permanece a maior parte do tempo “dormindo”, o que aumenta a 

vida útil da bateria que pode chegar a anos. De tempos em tempos ele desperta para 
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ouvir se há algum pacote enviado pelo mestre. Esse tempo é definido pelo mestre e o 

acesso é feito através de TDMA (do inglês Time Division Multiple Access) [17]. 

 Devido ao baixo consumo, a tecnologia Bluetooth já estar difundida e utilizar 

somente um salto (do inglês single-hope), as aplicações de monitoramento e controle 

de curto alcance, chegando a algumas dezenas de metros [17], como nos óculos, 

relógios e pulseiras inteligentes chamados wearables e integração de celulares com 

coisas, por exemplo carros, são as que mais devem tirar proveito da tecnologia de 

BLE. 

 

2.2.4 Wifi Low Power 

 

 O IEEE 802.11ah é um padrão desenvolvido pensando em aplicações que 

precisem de um alcance e economia de bateria maior do que os IEEE 802.11 

convencionais. Para isso a frequência de 2.4 GHz ou 5 GHz foi substituída por uma 

frequência sub-1 GHz na banda de 900 MHz. Utiliza canais de 1, 2, 4, 8 e 16 MHz, 

modulação BPSK e pacotes com tamanho máximo de 4096 bytes [22]. 

 Por utilizar uma frequência menor do que a dos outros padrões de IEEE 802.11, 

o Wifi Low Power possui um alcance maior chegando a até 1 km com taxas maiores 

do que 100 kbits/segundo. A ideia dos desenvolvedores é manter a facilidade de 

instalação dos outros padrões IEEE 802.11 [21].  

 Devido ao baixo consumo energético, ao grande número de dispositivos 

suportados, ao longo alcance e transmissões em burst curto, seus principais casos de 

uso devem ser as aplicações de IoT que utilizem redes de sensores, especialmente 

voltados para smart grid com medidas de consumo de água, energia elétrica e gás. 

Comunicação entre máquina e máquina, sem interação humana, também deve tirar 

proveito desta tecnologia. Além de comunicação em áreas rurais [22]. 
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2.2.5 Low Power Wide Area Network (LPWAN) 

 

 Nenhuma tecnologia poderá atender sozinha a todas as aplicações e o volume 

da IoT [14]. Diferentemente de outras tecnologias que foram adaptadas para servir à 

IoT, a LPWAN já nasceu com o propósito de ser utilizada em aplicações de IoT que 

demandam uma grande área de cobertura, além de um baixo consumo de bateria, 

baixa taxa de transmissão de dados, dispositivos de baixo custo e suporte para um 

número elevado deles no mesmo concentrador [12]. Normalmente estas redes 

utilizam a banda não licenciada, nas frequências de 169 MHz, 433 MHz ou 868/915 

MHz, dependendo da região. As LPWAN são redes de baixa potência e longo alcance 

que, normalmente, utilizam uma topologia em estrela com uma grande quantidade de 

dispositivos conectados a um ponto central que realiza a interface entre a rede 

LPWAN e a rede IP (internet). Esse ponto é geralmente chamado de gateway. 

Portanto, é uma rede de salto (do inglês hop) único, lembrando muito as redes 

celulares [5].  

O alcance de uma LPWAN pode chegar a algo entre 10 e 15 quilômetros em 

áreas rurais e entre 2 e 5 quilômetros em áreas urbanas. Os receptores destas 

tecnologias operam com uma sensibilidade em torno de -140 dBm [5].  Por possuir 

baixa taxa de transmissão e transmitir apenas pequenos pacotes algumas vezes ao 

dia, a vida útil da bateria dos seus dispositivos pode chegar a até 10 anos. A Tabela 

1 mostra um comparativo entre as LPWAN SIGFOX [36], Ingenu [37] e LoRa. 

 

Tabela 1 - Comparativo entre LPWAN [5] 

 Por essas características, aliados ao baixo custo dos dispositivos e por ser 

extremamente eficiente com dispositivos alimentados por baterias, as LPWAN devem 

ser amplamente utilizadas em redes de sensores, alarmes, telemetria e 

monitoramento em diversas aplicações. A seguir serão apresentadas as principais 
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características da tecnologia LoRaWAN que foi a LPWAN escolhida para este 

trabalho. A Sigfox também poderia ser utilizada para os testes uma vez que somente 

enlaces ponto a ponto serão testados neste estudo. Porém, pensando em testes 

futuros, utilizando uma rede povoada, poderiam haver complicações uma vez que 

para se utilizar a rede Sigfox é necessário pagar uma assinatura. Já a Ingenu é, por 

enquanto, a menos conhecida das três. 

 

2.2.5.1 LoRaWAN 

 

 Este tipo de LPWAN pode ser dividido em duas partes principais. A camada 

física é chamada de LoRa, parte que realiza a modulação, e a pilha de protocolos que 

é chamada de LoRaWAN. O consórcio LoRa Alliance [30], formado por empresas 

como Semtech, IBM, Cisco, Actility e Microchip é responsável por padronizar a 

tecnologia. 

 

2.2.5.1.1 Modulação LoRa 

 

 LoRa é uma tecnologia, patenteada pela empresa Semtech [31] [32], que utiliza 

técnicas de modulação de espalhamento espectral do tipo chirp. Esta tecnologia 

permite que os receptores operem com uma sensibilidade de -137 dBm, possibilitando 

comunicação a distâncias que podem chegar até 5 km em ambientes urbanos e até 

10 km em ambientes rurais. Além disso, utiliza baixa potência e a vida útil de sua 

bateria pode chegar a até 10 anos. Porém, a taxa de transmissão máxima varia de 0,3 

a 37,5 kbits/segundo dependendo da configuração [12].  

 Na modulação LoRa o espalhamento espectral é realizado através da geração 

de um sinal de chirp. O chirp é um sinal que varia continuamente, podendo aumentar 

(upchirp), apresentado na Figura 2, ou diminuir (downchirp) sua frequência. O sinal 

com a informação a ser transmitida é multiplicado pelo sinal de chirp, o frame 

resultante após a operação é apresentado na Figura 3. O fator de espalhamento 

espectral define o número de bits por símbolo. Portanto, afeta também o período do 

símbolo, consequentemente, por utilizar a banda inteira durante todo o tempo em que 

envia a informação, quanto maior for o fator de espalhamento espectral, maior será o 



21 
 

 
 

tempo no ar. Conforme apresentado na Figura 4 o tempo dobra a cada aumento no 

fator de espalhamento espectral. 

Figura 2 - Sinal de upchirp 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

 

Figura 3 - Diagrama Frequência x Tempo (modificado de [24]) 

 

Fonte: Modificado de TELKAMP (2016). 

 

 A taxa de bit (𝑅𝑏) é definida por: 

 
𝑅𝑏 = 𝑆𝐹 ∗

1

(
2𝑆𝐹

𝐵𝑊)
 (𝑏𝑖𝑡𝑠/𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜) 

Eq. 1 

 Onde: 

  SF = fator de espalhamento (de 7 a 12) 
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  BW = largura de banda da modulação (Hz) 

 O período de símbolo (𝑇𝑆) é definido por: 

 
𝑇𝑆 =

2𝑆𝐹

𝐵𝑊
 (𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠) Eq. 2 

 

 

Figura 4 - Variação da duração do símbolo em função do fator de espelhamento 

 

Fonte: Modificado de TELKAMP (2016). 

 

 A demodulação do LoRa é realizada através da multiplicação do sinal recebido 

pelo sinal complexo conjugado do chirp original. Obtém-se então um sinal com as 

frequências constantes, conforme Figura 5. Através de uma Transformada Rápida de 

Fourier (FFT, do inglês Fast Fourier Transform) de comprimento igual à quantidade 

de símbolos possíveis (2𝑆𝐹), é possível descobrir qual o símbolo transmitido. Este 

será a componente mais forte. Na Figura 6 é exemplificado o processo através de 

plotes para a demodulação dos símbolos [0, 0, 50, 100, 200] com SF=8, começando 

com a informação na forma de chirp, passando pela multiplicação pelo complexo 

conjugado e após a realização da FFT, com a detecção do valor. 
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Figura 5 - Processo de demodulação LoRa 

 

Fonte: Modificado de TELKAMP (2016). 

 

Figura 6 - Plotes do processo de demodulação 

 

Fonte: Modificado de BLUM (2016 

 

 A tecnologia LoRa também possui um esquema variável de correção de erro 

para aumentar a robustez do sistema através da utilização de redundância [12]. 

Portanto, a taxa de bit nominal pode ser definida como: 

 
𝑅𝑏 = 𝑆𝐹 ∗

𝑅𝑎𝑡𝑒 𝐶𝑜𝑑𝑒

(
2𝑆𝐹

𝐵𝑊)
 (𝑏𝑖𝑡𝑠/𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜) 

Eq. 3 

 Onde: 
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𝑅𝑎𝑡𝑒 𝐶𝑜𝑑𝑒 = (
4

5
,
4

6
,
4

7
,
4

8
) 

  

A largura de banda, o fator de espalhamento espectral e a taxa de código 

podem ser configurados para obter a taxa de bits e a sensibilidade necessárias para 

cada aplicação. A escalabilidade da modulação LoRa é possível tanto em banda 

quanto em frequência. Depende simplesmente de mudanças na configuração. 

 Com a utilização de fatores de espalhamento ortogonais é possível que vários 

dispositivos realizem transmissão de sinais ao mesmo tempo e utilizando o mesmo 

canal sem que ocorra degradação do sinal recebido. Desde que cada sinal utilize um 

fator de espalhamento diferente, qualquer outro sinal que não tenha o fator correto 

será tratado como ruído. Para uma maior taxa deve-se utilizar fatores de 

espalhamento espectral menores. Porém, se a aplicação necessita de uma maior 

distância, deve-se aumentar o fator de espalhamento para uma melhor sensibilidade. 

O tempo no ar depende diretamente das escolhas de fator de espalhamento espectral, 

código de erro e largura de banda escolhidos e pode ser definido por: 

 𝑇𝑖𝑛_𝑎𝑖𝑟 = 𝑇𝑝𝑟𝑒𝑎𝑚𝑏𝑙𝑒 + 𝑇𝑝𝑎𝑦𝑙𝑜𝑎𝑑 Eq. 4 

 Onde: 

𝑇𝑝𝑟𝑒𝑎𝑚𝑏𝑙𝑒 = (𝑛𝑝𝑟𝑒𝑎𝑚𝑏𝑙𝑒 + 4,25) ∗ 𝑇𝑆 

𝑛𝑝𝑟𝑒𝑎𝑚𝑏𝑙𝑒 = 𝑡𝑎𝑚𝑎𝑛ℎ𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚á𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑒â𝑚𝑏𝑢𝑙𝑜 

𝑇𝑝𝑎𝑦𝑙𝑜𝑎𝑑 = (𝑛𝑝𝑎𝑦𝑙𝑜𝑎𝑑 ∗ 𝑇𝑆) 

𝑛𝑝𝑎𝑦𝑙𝑜𝑎𝑑 = 8 + 𝑚𝑎𝑥 (𝑐𝑒𝑖𝑙 [
(8𝑃𝐿 − 4𝑆𝐹 + 28 + 16𝐶𝑅𝐶 − 20𝐼𝐻)

4 ∗ (𝑆𝐹 − 2𝐷𝐸)
] ∗ (𝐶𝑅 + 4), 0) 

𝑃𝐿 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑦𝑙𝑜𝑎𝑑 

𝑆𝐹 = 𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑙ℎ𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑎𝑙 

𝐼𝐻 = 1, 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑏𝑒ç𝑎𝑙ℎ𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑙í𝑐𝑖𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑡á 𝑙𝑖𝑔𝑎𝑑𝑜 

𝐼𝐻 = 0, 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑏𝑒ç𝑎𝑙ℎ𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑙í𝑐𝑖𝑡𝑜 é 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 

𝐷𝐸 = 1, 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑎 𝑜𝑡𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑖𝑥𝑎 𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡á ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎 

𝐶𝑅𝐶 = 1, 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎 𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑅𝐶 

𝐶𝑅 = 𝑐ó𝑑𝑖𝑔𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜 (1 𝑎 4) 
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A Tabela 2 mostra o resultado da variação nas configurações da largura de 

banda, taxa de codificação e fator de espalhamento espectral na sensibilidade do 

receptor, tempo no ar e taxa de transmissão.  

 

Tabela 2 - Resultados de possíveis configurações 

 

 Conforme mencionado, toda tecnologia de modulação é patenteada pela 

Semtech. Informações adicionais podem ser encontradas na patente [32]. 

 

2.2.5.1.2 LoRaWAN 

 

 A rede LoRaWAN utiliza a arquitetura em forma de estrela conforme Figura 7. 

Os dispositivos da ponta, por exemplo sensores com transmissores LoRa, são 

conectados através de um link LoRa, utilizando as bandas de frequência de 430 MHz, 

433 MHz, 868 MHz e 915 MHz, dependendo da região, até um ou mais gateways, que 

estão conectados via protocolo IP padrão a um NetServer responsável por fazer a 

interface entre a rede LoRa e a internet [13]. 
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Figura 7 - Arquitetura de uma rede LoRaWAN 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

 

 Os dispositivos não precisam estar associados a um determinado gateway para 

ter comunicação com a rede. Somente precisam estar associados a um NetServer, 

através de qualquer um dos gateways conectados a ele. Os LoRa gateways são 

transparentes para os dispositivos. Eles somente adicionam algumas informações 

sobre a qualidade de recepção e retransmitem todas as mensagens decodificadas 

com sucesso para o NetServer. Portanto, o Netserver é o responsável por tratar as 

mensagens indesejadas ou duplicadas e responder aos dispositivos através de um 

dos gateways. A escolha de qual gateway será utilizado para a resposta é feita 

baseada na informação de qualidade de recepção. Essa configuração é utilizada para 

simplificar ao máximo os dispositivos da ponta, deixando toda a complexidade da rede 

para o NetServer que, geralmente, estará ligado diretamente à rede elétrica, não 

enfrentando problemas quanto a consumo energético [5]. 

 

2.2.5.1.3 Classes de Dispositivos 

 

 Os dispositivos end-point de uma rede LoRaWAN podem ser classificados em 

três classes de acordo com as necessidades da aplicação quanto a vida útil da bateria 

e latência, conforme mostra a Figura 8.  
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Figura 8 - Classes LoRaWAN (modificado de [14]) 

  

Fonte: Modificado de LORA® ALLIANCE TECHNICAL MARKETING WORKGROUP (2015). 

 

A classe A deve ser suportada por qualquer dispositivo LoRaWAN. Permite 

comunicação bidirecional. Porém, esta somente poderá ser iniciada pelo dispositivo 

da ponta, de maneira assíncrona, após cada transmissão do dispositivo da ponta duas 

curtas janelas de recepção serão abertas. Essas janelas serão programadas com 

base na necessidade de transmissão do dispositivo com uma pequena variação de 

acordo com uma base de tempo aleatória definida pelo protocolo ALOHA. Toda a 

comunicação de downlink, do NetServer para o dispositivo, terá que esperar até a 

próxima transmissão programada pelo dispositivo pois, somente na janela após a 

transmissão o dispositivo estará ouvindo a rede [15]. Por essa característica esse é o 

modo em que há menor necessidade energética. É projetado para ser utilizado para 

aplicações de monitoramento [5]. 

 A classe B é integrada por dispositivos com comunicação bidirecional em que 

além das janelas aleatórias, como as abertas pelos dispositivos da classe A, também 

são abertas janelas programadas através de mensagens sincronizadas de beacon 

enviadas pelo gateway. Isso permite que o NetServer saiba quando o dispositivo está 

ouvindo [15]. Portanto, o downlink pode ser realizado diretamente pelo NetServer sem 

depender de um uplink iniciado pelo dispositivo. Dispositivos de ponta para aplicações 
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que necessitem receber comandos de um controlador remoto, por exemplo chaves ou 

atuadores, são desta classe [5]. 

 Dispositivos de classe C permitem comunicação bidirecional e sua janela de 

recepção fica aberta praticamente o tempo todo. A exceção ocorre somente durante 

o tempo em que estão transmitindo. Portanto, esse tipo de dispositivo tem um 

consumo energético muito mais alto do que os dispositivos das classes A ou B. Porém, 

oferecem a menor latência para comunicação do NetServer para o dispositivo [15]. 

 

2.3 PROPAGAÇÃO 

 

O ambiente por onde ocorre a propagação de ondas eletromagnéticas afeta 

diretamente a qualidade do sinal recebido. Entre o transmissor e o receptor podem 

haver obstáculos como prédios, montanhas, árvores, etc. Diversos mecanismos 

podem afetar a onda eletromagnética, entre eles, a reflexão, a difração e a dispersão 

[23]. Modelos de propagação são utilizados para estimar a perda em determinado 

ponto ou arredores de um determinado ponto. Um modelo muito utilizado na teoria de 

propagação é o modelo de propagação no espaço livre. Este modelo prevê a 

intensidade de um sinal recebido quando a comunicação é realizada apenas com linha 

de visada [23]. A equação de espaço livre de Friis mostra que a potência recebida cai 

de acordo com o quadrado da distância. Pode-se calcular esta potência recebida 

como: 

 
𝑃𝑟(𝑑) =

𝑃𝑡 ∗ 𝐺𝑡 ∗ 𝐺𝑟 ∗ 𝜆2

(4𝜋)2 ∗ 𝑑2 ∗ 𝐿
 (𝑊𝑎𝑡𝑡) Eq.5 

 Onde: 

𝑃𝑡 = 𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎 

  𝑃𝑟(𝑑) = 𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑚 𝑑 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

  𝐺𝑡 = 𝐺𝑎𝑛ℎ𝑜 𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑜𝑟𝑎 

  𝐺𝑟 = 𝐺𝑎𝑛ℎ𝑜 𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟𝑎 

  𝜆 = 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑛𝑑𝑎 𝑒𝑚 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

  𝐿 = 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎: 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 (𝐿 ≥ 1)  



29 
 

 
 

 

 A potência recebida em 𝑑 para uma distância 𝑑 > 𝑑0 pode ser calculada através 

da potência de referência recebida em 𝑑0, conforme:  

  
𝑃𝑟(𝑑) = 𝑃𝑟(𝑑0) ∗ (

𝑑0

𝑑
)

2

          𝑑 ≥ 𝑑0 ≥ 𝑑𝑓 Eq.6 

 

 A diferença entre a potência transmitida e a potência recebida, medida em dB, 

representa a path loss e pode ou não incluir o ganho das antenas.  

 O modelo de espaço livre é válido para valores de 𝑑 que estão no campo 

distante da antena. O campo distante ou região de Fraunhofer é uma região além da 

distância 𝑑𝑓 que está relacionada com a maior dimensão linear de abertura da antena 

transmissora e com o comprimento de onda da portadora [23]. A distância de 

Fraunhofer é determinada por: 

 
𝑑𝑓 =

2𝐷2

𝜆
 Eq.7 

 

 Onde 𝐷 é a maior dimensão linear física da antena. 

 Para estar na região de campo distante 𝑑𝑓 deve ser muito maior do que 𝐷 e 

muito maior do que 𝜆 [23].  

 Para realizar o cálculo do enlace (link budget), normalmente utiliza-se: 

 𝑃𝑅𝑋 = 𝑃𝑇𝑋 + 𝐺𝑇𝑋 − 𝐿𝑇𝑋 − 𝐿𝐹𝑆 − 𝐿𝑅𝑋 + 𝐺𝑅𝑋     (𝑑𝐵) Eq.8 

 

 Onde: 

𝑃𝑅𝑋 = 𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎 

𝑃𝑇𝑋 = 𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎 

𝐺𝑇𝑋 = 𝐺𝑎𝑛ℎ𝑜 𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑜𝑟𝑎 

𝐿𝑇𝑋 = 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠 𝑛𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠ã𝑜 (𝑐𝑎𝑏𝑜𝑠, 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠, 𝑒𝑡𝑐. ) 

𝐿𝐹𝑆 = 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 (𝑒𝑠𝑝𝑎ç𝑜 𝑙𝑖𝑣𝑟𝑒) 

𝐿𝑅𝑋 = 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠 𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝çã𝑜 (𝑐𝑎𝑏𝑜𝑠, 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠, 𝑒𝑡𝑐. ) 
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𝐺𝑅𝑋 = 𝐺𝑎𝑛ℎ𝑜 𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟𝑎 

 

2.3.1 Modelo de Propagação Log-Distância 

 

 Os modelos de propagação mais utilizados indicam que a potência média do 

sinal recebido diminui logaritmicamente com a distância. É possível estimar a path 

loss (𝑃𝐿) a uma determinada distância entre transmissor e receptor através de uma 

função da distância usando um expoente de perda 𝑛, que indica como a perda 

aumenta em relação à distância [23], conforme: 

 
𝑃𝐿 = 𝑃𝐿(𝑑0) + 10 ∗ 𝑛 ∗ log (

𝑑

𝑑0
)     (𝑑𝐵) Eq.9 
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3 DESENVOLVIMENTO 

 

 Este trabalho de conclusão de curso foi desenvolvido juntamente com o estágio 

realizado na empresa Teltec Solutions. Para a realização de testes buscando estimar 

o desempenho da tecnologia LoRa, no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Santa Catarina (IFSC), campus de São José, foi necessário 

desenvolver um gateway e um end-point, além de uma infraestrutura para a utilização 

de um NetServer. A parte inicial de desenvolvimento foi realizada em conjunto entre 

os acadêmicos Danilo Bedaque e Jean Michel Souza Sant’Ana. 

 

3.1 HARDWARE 

 

3.1.1 End-Point 

  

 Pela facilidade de acesso, pela grande quantidade de material disponibilizada 

em comunidades de software livre e por ser a base dos end-points do projeto The 

Things-Network [38], projeto esse que foi utilizado como exemplo para implantação 

da rede LoRaWAN a ser instalada no IFSC, a plataforma Arduino UNO, apresentada 

na Figura 9, foi a escolhida como a base para os protótipos de end-point. 

Figura 9 - Arduino UNO 

 

Fonte: Site Arduino UNO. 
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 Para que a comunicação através da tecnologia LoRa ocorra é necessário a 

utilização de interfaces LoRa, tanto no end-point, quanto no gateway. Interfaces LoRa 

da fabricante HopeRF, modelo RFM95W [27] (Figura 10) e da fabricante Modtronix, 

modelo inAIR9B [28] (Figura 11) foram adquiridas e testadas. Testes também foram 

realizados para definir empiricamente quais interfaces trabalhando em conjunto 

apresentariam melhor nível de sinal na recepção. Após testes iniciais, optou-se pelas 

interfaces HopeRF. Porém, estes testes não podem ser considerados para conclusões 

definitivas sobre a qualidade dos transceivers, uma vez que foram utilizados protótipos 

experimentais desenvolvidos para este estudo no próprio Instituto, ao invés de 

equipamentos comerciais LoRa, e foram realizados testes com configurações 

específicas ponto a ponto e unicamente no cenário do IFSC. Testes muito mais 

profundos e abrangentes, com equipamentos comerciais e em cenários com uma rede 

mais povoada, seriam necessários para que tal conclusão fosse válida. 

  

Figura 10 - Módulo HopeRF RFM95W 

 

Fonte: Site HopeRF. 
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Figura 11 - Módulo Modtronix inAIR9B 

 

Fonte: Site Modtronix. 

 

 Os módulos da HopeRF RFM95W possuem a dimensão de 16x16 mm e 

integram o transceiver SX1276 da Semtech. O módulo adquirido foi fabricado para 

utilizar a faixa de 915MHz com terminação de 50Ω para conexão da antena, apresenta 

interfaces digitais para integração com o processador de aplicação e pode se 

comunicar com uma sensibilidade de até -148dBm. Com potência de transmissão de 

até 14dBm, gera um link budget de até 168dB. Foi utilizada também uma placa 

adaptadora, apresentada na Figura 12, para realizar a integração com o Arduino UNO 

de forma a manter a facilidade de manutenção e modularidade do sistema. 

Figura 12 - Placa Adaptadora 

 

Fonte: Site: http://555circuitslab.com 
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 A conexão entre o transceiver LoRa e o Arduino UNO é realizada conforme [27] 

e [39], a pinagem é apresentada na Tabela 3. Para evitar que o transceiver fosse 

danificado, um divisor de tensão foi necessário para que somente 3,3V de alimentação 

cheguem ao módulo LoRa ao invés dos 5V fornecidos pelo Arduino UNO. Na Figura 

13 é apresentado o end-point completamente montado inclusive com a antena de 2dBi 

utilizada. 

 

Tabela 3 - Conexão do módulo RFM95W ao Arduino UNO 

 

Figura 13 - Protótipo de end-point 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor. 
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3.1.2 Gateway 

 

 Para a construção de um protótipo de gateway LoRaWAN, além do módulo 

LoRa RFM95W, foi utilizada como plataforma uma Raspberry Pi 1 modelo B+ [29]. 

Trata-se de um pequeno computador com o hardware integrado em uma placa de 

pequenas dimensões. Conforme apresentada na Figura 14, ela possui conexões de 

mouse, teclado, ethernet, fonte de alimentação e HDMI para conectar a um monitor. 

O esquema de conexão entre o transceiver e a Raspberry Pi foi realizado conforme 

[29] e [27], a pinagem é apresentada na Tabela 4. O protótipo completamente montado 

é apresentado na Figura 15. Um gateway LoRaWAN da Semtech, fabricante e dona 

da patente LoRa®, possui um hardware com capacidade para processamento de 9 

canais e todas as suas variações de espalhamento espectral ao mesmo tempo. 

Porém, este protótipo possui a restrição de trabalhar somente com 1 canal e 1 

espalhamento espectral por vez. Para este estudo, focado em testes puramente de 

enlace, esta configuração foi suficiente. 

  

Figura 14 - Placa Raspberry Pi 1 modelo B+ 

 

Fonte: Site Raspberry Pi 
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Tabela 4 - Conexões do módulo RFW95W com a Raspberry Pi 1 modelo B+ 

 

Figura 15 - Protótipo de gateway 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

 

3.2 SOFTWARE 

 

3.2.1 End-Point 

 

 Para implementar a pilha de protocolos nos end-points a recomendação dada 

pelo projeto The Things Network é que se utilize a biblioteca IBM LMIC Framework. 

Esta foi desenvolvida pela IBM Research – Zurich como parte do projeto IBM Long-

Range Signaling and Control (LRSC) e disponibilizada sob a licença de software livre. 

A biblioteca pode ser instalada a partir da IDE Arduino. Portanto, esta foi escolhida 
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para ser utilizada nos end-nodes deste estudo. Foram utilizados exemplos da própria 

biblioteca nos testes sendo alterado somente a pinagem de conexão para comunicar-

se com o Arduino UNO. 

 

3.2.2 Gateway 

 

 Basicamente o gateway LoRaWAN recebe os pacotes da rede LoRaWAN, 

adiciona algumas informações sobre a qualidade de sinal como por exemplo SNR (do 

inglês Signal-to-Noise Ratio), medido comparando-se a potência do sinal com a 

potência detectada do ruído, e RSSI (do inglês Received Signal Strength Indicator), 

que é a potência do sinal recebido, e encaminha o pacote para o NetServer. 

Para que a placa Raspberry Pi funcione como gateway foi necessário embarcar 

o sistema operacional Linux Raspbian. Este sistema operacional é disponibilizado pelo 

fabricante da placa em sua página oficial. Também foi necessário habilitar o módulo 

SPI no Linux através da raspi-config que é uma aplicação gráfica disponibilizada para 

a Raspberry Pi. E por fim para que as aplicações do gateway LoRaWAN tivessem 

acesso aos pinos de GPIO (do inglês General Purpose Input-Output) em linguagem 

C, foi preciso a instalação do pacote WiringPi. Este pacote está disponível através do 

repositório de pacotes apt-get.  

 Como o protótipo funciona somente com 1 canal por vez, a biblioteca utilizada 

para implementar o LoRaWAN foi a Single Channel LoRaWAN Gateway. 

Desenvolvida pelo projeto The Things Network e disponibilizada sob a licença de 

software livre. Para alterar a frequência, espalhamento espectral, entre outros, 

parâmetros no código precisam ser alterados conforme Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Parâmetros para configuração do gateway 
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3.3 NETSERVER 

 

 Responsável pela principal parte de processamento dos dados nas redes 

LoRaWAN, foi implementado em uma máquina virtual do sistema de virtualização do 

campus São José do IFSC utilizando ferramentas livres. Nele foram instalados 

serviços como o LoRa Gateway Bridge que realiza a comunicação do servidor com os 

gateways, o Mosquitto que é um protocolo de publish-subscriber para pequenas 

mensagens e o Node-RED que é uma ferramenta visual de criação de fluxos de 

mensagens. 

 Através do Node-RED foi criado o fluxo de mensagens apresentado na Figura 

16. Portanto, as mensagens recebidas pelo Netserver são tratadas, as informações 

de SNR e RSSI necessárias para esse estudo são retiradas da mensagem, colocadas 

no formato JSON e enviadas para um banco de dados com a finalidade de facilitar a 

contagem de pacotes recebidos e compilar as médias de SNR e RSSI. 

 

Figura 16 - Fluxo de mensagem do Node-RED 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor. 
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4 TESTES E MODELO DE DESEMPENHO 

 

 O objetivo deste trabalho é a realização de testes para verificar o desempenho 

indoor e outdoor da tecnologia LoRa/LoRaWAN. Os testes foram realizados no 

campus do IFSC da cidade de São José, localizada no estado de Santa Catarina, 

Brasil e também fora do campus em toda extensão da avenida beira-mar da cidade 

de São José. 

 

4.1 PREPARAÇÃO E CENÁRIO DE TESTE 

 

 Os primeiros testes foram realizados no campus São José do IFSC durante 30 

dias com diversas condições meteorológicas. O protótipo do gateway foi instalado no 

ponto A apresentado na Figura 17. Esse ponto foi escolhido por ser um ponto central 

no campus. Os demais pontos foram onde o end-point foi posicionado para realizar as 

transmissões. Foram enviados 300 pacotes de cada um dos pontos localizados dentro 

das salas e 100 pacotes em pontos localizados nos corredores. O número menor de 

pacotes enviados dos corredores deve-se ao tempo levado para realizar os testes, a 

pouca variação no RSSI e na maioria dos pontos havia visada direta. As transmissões 

ocorreram na frequência de 902,3 MHz, com uma banda de 125 kHz, utilizando os 

fatores de espalhamento espectral 7 e 10 e quando necessário a taxa de código 

também foi alterada de 4 5⁄  para 4 8⁄ . O tempo de envio entre pacotes com fator de 

espalhamento espectral 7 é de aproximadamente 20 segundos, levando 

aproximadamente uma hora e trinta minutos para terminar o envio dos 300 pacotes, 

enquanto com fator 10 é de 2 minutos, levando aproximadamente 10 horas para 

finalizar as transmissões. Devido a esse tempo e como os resultados preliminares 

mostraram que com fator 10 seria possível a cobertura de todo campus, não foram 

utilizados fatores de espalhamento espectral maiores do que 10.  Após o término dos 

envios, os pacotes que chegaram foram contabilizados para determinar a perda de 

pacotes e as informações de SNR e RSSI foram utilizadas para determinar a qualidade 

do sinal na recepção. 

 O segundo teste foi realizado na beira mar da cidade de São José. O gateway 

foi instalado a 20 metros de altura, no topo de um edifício indicado pelo ponto azul na 
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Figura 18. As transmissões ocorreram na frequência de 902,3 MHz, com uma banda 

de 125 kHz e utilizando o fator de espalhamento espectral 12 com a taxa de código 

corretor de 4/8. Esta configuração foi escolhida para garantir maior alcance, pois 

quanto maior o espalhamento espectral, melhor será a sensibilidade do receptor e 

quanto mais redundância no código, mais robusto será o receptor com relação à perda 

de informação. Porém, com essa configuração, e com o software utilizado, o tempo 

de espera entre o envio de cada pacote é de aproximadamente 8 minutos. Portanto, 

como os testes foram realizados em uma via pública, levando-se em conta a 

segurança e o grande tempo necessário para a conclusão dos testes, foram enviados 

50 pacotes de cada um dos pontos apresentados na Figura 18. 

 

4.2 RESULTADOS 

 

Esta seção apresenta os resultados obtidos dos diversos testes propostos 

neste estudo. A seção inicia com os testes dentro do campus do IFSC apresentando 

resultados separados dos testes indoor, realizados com o transmissor dentro de salas 

e nos corredores, e outdoor com o teste realizado na beira mar de São José. A seção 

termina com os modelos de desempenho calculados com as informações obtidas 

durante os testes. 

 

4.2.1 Testes no Campus 

 

4.2.1.1 Teste Indoor 

 

 Na Tabela 6 são apresentados os resultados das medidas de nível de sinal e 

perda de pacotes das transmissões realizadas dentro de 10 salas nas extremidades 

do campus.  
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Tabela 6 - Resultados das medidas do sinal nas salas do campus 

 

 Os locais das medidas são apresentados na Figura 17, onde as letras 

representam a posição geográfica e os números representam o andar das salas. 

 

Figura 17 - Mapa do campus com todos os pontos de medidas 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor. 
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 Conforme representado na Tabela 6 a razão entre pacotes enviados e pacotes 

recebidos variou entre 96,67% e 100%. No ponto E0, utilizando SF7 foi onde houve a 

maior perda de pacotes. Com a intenção de minimizar essa perda, foi realizado um 

novo teste mudando a taxa do código corretor de 4 5⁄  para 4 8⁄ . Com isso perdeu-se 

apenas 1 dos 300 pacotes. Utilizando SF10 não houve perda de pacotes em nenhum 

dos pontos testados. 

 Os testes com SF10 foram realizados no período noturno devido ao tempo 

necessário para conclusão. Portanto, nos pontos D1 e F3 não foram realizados testes 

com SF10, pois essas áreas não apresentavam condições adequadas para que o 

protótipo de end-point fosse deixado durante a noite. 

 

4.2.1.2 Teste Nos Corredores 

 

 Na Tabela 7 são apresentados os resultados das medidas de nível de sinal e 

razão entre pacotes enviados e recebidos durante as transmissões realizadas nos 

corredores do andar superior do campus. 

 

Tabela 7 - Resultados das medidas do sinal nos corredores do campus 

 

Os locais das medidas nos corredores são apresentados, na forma de números 

na cor verde, na Figura 17. 

Conforme representado na Tabela 7 a razão entre pacotes enviados e 

recebidos dos 15 pontos nos corredores do campus foi de 100%. Portanto, não foram 
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realizados testes com códigos corretores maiores do que  4 5⁄  ou fatores de 

espalhamento espectral maiores do que 7. 

  

4.2.2 Teste Outdoor 

 

 Na Tabela 8 são apresentados os resultados das medidas de nível de sinal e 

perda de pacotes das transmissões realizadas na beira mar da cidade de São José. 

Este teste foi realizado buscando verificar se uma grande área, como é o caso da 

beira mar de São José, poderia ser totalmente coberta com somente um gateway. 

Portanto, foi utilizada a configuração de fator de espalhamento espectral 12 com a 

taxa de código corretor de 4/8.  

 

Tabela 8 - Resultados das medidas do sinal na beira mar 

 

 Os locais das medidas foram representados por letras na Figura 18. O ponto X 

não é apresentado pois é um ponto de referência localizado a 5 metros do gateway e 

na escala da figura teria que ficar muito próximo ao ponto azul. 
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Figura 18 - Mapa da beira mar de São José com os pontos de medida 

 

Fonte: Modificado de Google Maps. 

 

 Conforme representado na Tabela 8 a taxa de sucesso na entrega dos pacotes 

variou entre 22,00% e 100%. Entre os pontos de medida e o gateway foram escolhidos 

locais com visada total, parcial e sem visada. O ponto N está localizado a 2800 metros 

de distância do gateway e mesmo que a média do nível de sinal dos pacotes entregues 

ficando acima do limite teórico da tecnologia, o SNR estava muito baixo. Portanto, foi 

onde houve a menor taxa de sucesso na entrega dos pacotes. A causa deste resultado 

pode estar no ambiente entre o ponto e o gateway. Nele existem muitos obstáculos 

como prédios, antenas e árvores, além da mudança constante do ambiente urbano e 

muitas fontes de interferências de rádio. 

 Entre os pontos I, J, K e o gateway existem árvores que bloqueiam parcialmente 

a visada. A SNR foi afetada. Porém, a taxa de sucesso na entrega dos pacotes foi, no 

pior caso, de 84% no ponto K. Uma taxa aceitável dado os outros resultados e a 

distância de 1050 metros do ponto ao gateway. Nos pontos A e B não há visada direta 

para o gateway. Ainda que o ponto B esteja localizado mais próximo, sua SNR e taxa 

de sucesso de entrega dos pacotes foram menores do que no ponto A. Neste caso, o 
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ponto B está localizado numa pequena baía cercada por construções e árvores 

enquanto o ponto A está à beira do mar. 

 

4.2.3 Cálculo do Expoente de Perda de Percurso 

 

 Com os resultados dos testes acima descritos é possível definir o expoente de 

perda de percursos 𝑛, para os dois cenários analisados. Para isso é necessário 

encontrar o valor de 𝑛 que minimize erro médio quadrático. Portanto, é necessário 

estimar a potência recebida em função de 𝑛, conforme:  

 
�̂�𝑖 = 𝑝𝑖(𝑑0) + 10 ∗ 𝑛 ∗ log (

𝑑

𝑑0
) Eq.10 

 Onde: 

�̂�𝑖 = 𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑛𝑜 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑖 

𝑝𝑖(𝑑0) = 𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑛𝑜 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝑑 =  𝐷𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟á 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑝𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝑑0 = 𝐷𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎  

 

 A soma dos erros ao quadrado  𝐽(𝑛)  é dada por: 

 
𝐽(𝑛) = ∑(𝑝𝑖 − �̂�𝑖)2

𝑘

𝑖=1

 Eq.11 

 

 Onde: 

𝑝𝑖 = 𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑛𝑜 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑖 

�̂�𝑖 = 𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑛𝑜 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑖 

 

 O resultado é obtido derivando-se a expressão 𝐽(𝑛) e igualando-a a zero. 

 No teste indoor realizado no campus do IFSC de São José foram utilizados os 

resultados dos testes nas salas e nos corredores. Como resultado foi obtido um 

expoente de perda de caminho (𝑛) de 2,4645. No teste outdoor realizado na beira mar 

de São José o valor obtido para a o expoente de perda de caminho (𝑛) foi 2,0312. 
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Em boa parte dos pontos testados neste experimento outdoor havia visada 

direta. Portanto, estes valores estão de acordo com o esperado uma vez que o espaço 

livre caracteriza bem este tipo de enlace. Por isso o expoente dos testes tendeu a 2, 

que é o valor esperado para o expoente de perda de caminho (𝑛) em espaço livre 

[23]. 

Sabendo qual é o expoente de perda de caminho do ambiente é possível 

estimar a distância máxima em que o gateway oferecerá cobertura [23]. Conforme 

Figura 19, a potência recebida medida durante os testes deve seguir a tendência da 

linha da potência recebida calculada utilizando o expoente de perda de caminho. 

Quanto maior o número de pontos de teste mais próximo da tendência a média dos 

pontos medidos deve estar. Portanto, mais realista será a estimativa de distância 

máxima. 

Figura 19 - Potência medida x Potência estimada através do n 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor. 
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5 CONCLUSÃO  

 

 Este estudo teve como objetivo avaliar o desempenho da tecnologia LoRa 

/LoRaWAN em enlaces ponto a ponto em ambientes urbanos, considerando cenários 

indoor e outdoor.  

 O gateway disponível inicialmente para a execução do trabalho teve a limitação 

de trabalhar apenas com um canal e um fator de espalhamento espectral por vez. Um 

gateway multicanal foi adquirido ao final do período de execução deste trabalho, 

entretanto, como o objetivo principal do trabalho foi o de analisar enlaces ponto a 

ponto, optamos em continuar os testes com o gateway de apenas um canal.  

 Conforme os resultados apresentados tanto nos testes indoor quanto nos testes 

outdoor, as boas expectativas com relação ao alcance da tecnologia LoRa foram 

confirmadas. Com apenas um gateway foi possível cobrir totalmente a área do 

campus do IFSC de São José com um bom nível de comunicação relacionado à taxa 

de entrega dos pacotes enviados. No teste outdoor com somente um gateway foi 

possível atingir distâncias de até 2300 metros, com visada, com taxas de sucesso de 

88% a 96%, enquanto sem visada as taxas ficaram entre 72% e 86%. 

 Por fim, foi possível determinar um coeficiente de perda de caminho (𝑛) para 

ambos os cenários de teste. Para o cenário indoor obteve-se um 𝑛 = 2,4645 e para o 

cenário outdoor obteve-se um 𝑛 = 2,0312. Através destes expoentes é possível 

estimar a cobertura que um gateway oferece em cenários parecidos. 

 Os resultados dos testes realizados neste trabalho foram bem satisfatórios, 

porém, ainda são insuficientes para avaliar o real potencial da tecnologia para 

aplicações de IoT. Contudo, pode-se afirmar que com um gateway é possível cobrir 

totalmente o campus do IFSC de São José. No caso da beira mar, por ser um 

ambiente muito grande e com muitos pontos sem visada direta, de acordo com os 

testes realizados o mesmo não é possível. Para trabalhos futuros seria importante 

considerar cenários com mais de um gateway e uma densidade considerável de end-

points para testar funcionalidades e outros parâmetros importantes da tecnologia, 

como por exemplo, a adaptação automática de taxa de dados, robustez com relação 

aos sinais interferentes e a capacidade da rede.  
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