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RESUMO 

 
A Rede LPWAN (Low Power Wide Area Networks) dirige-se na transformação Agroindustrial em 

razão da capacidade de comunicação de longo alcance e baixo consumo, LoRaWAN como uma tecnologia 

favorável do LPWAN tornando a comunicação cada vez mais econômica e com sensores cada vez mais plug-

play, assim facilitando sua instalação e com uma longa vida de suas cargas, sendo possível gerenciar até 50 

aplicações paralelas. Aproveitando os avanços das novas tecnologias, se faz presente uma grande diversidade de 

soluções para o setor, trazendo informações rápidas e decisões mais efetivas, possibilitando estar coletando 

informações independente da sua localidade. Através da colocação de um gateway 3g LoRaWAN nos veículos 

dos colaboradores do setor de plantio e efetuando uma comunicação com os módulos em campo que coletam 

informações importantes tais como humidade de solo e humidade da folha,  através de cada gateway instalados 

em seus respectivos veículos e na torre principal, assim enviando as informações rapidamente, desse modo se faz 

presente uma grande malha de informações em tempo real e com maior precisão e pontualidade das informações 

lançadas para uma plataforma. 

Palavras Chave: internet das coisas, LoRaWAN, sistemas embarcados. 

 

 

ABSTRACT 

 
The LPWAN (Low Power Wide Area Networks) walks in the Agroindustrial transformation due to the 

communication capacity of long range and low consumption, LoRaWAN as a favorable technology of LPWAN 

making communication increasingly economical and with sensors increasingly plug-play, thus facilitating its 

installation and with a long life of its loads, being able to manage up to 50 parallel applications. Taking 

advantage of the advances in new technologies, a great diversity of solutions is present for the sector, bringing 

quick information and more effective decisions, making it possible to collect information independent of its 

location. By placing a 3g LoRaWAN gateway in the vehicles of the planting sector's collaborators and 

communicating with the modules in the field that collect important information such as soil moisture and leaf 

moisture, through each gateway installed in their respective vehicles and in the main tower, thus sending the 

information quickly, this way a large information mesh is made present in real time and with greater precision 

and timeliness of the information released to a platform. 

Keywords: internet-of-things, LoRaWAN, embedded systems. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Em face do cenário atual, LoRaWAN é um protocolo de camada de controle (MAC) 

desenvolvido com estrutura na modulação LoRa, adequado para uma transmissão de longas 

distâncias. Com uma faixa de comunicação expressivamente superior em informações sem fio 

e pelo seu baixíssimo consumo de energia, sendo possível assim que uma única bateria dure 

até 10 anos, com alcances de distancias superiores a 10 quilômetros em áreas rurais e podendo 

ser operado em espectro livre de licença (Raza, 2017). 

LoRaWAN é umas das tecnologias favoráveis do LPWAN que permite uma 

comunicação com baixo consumo de energia e com aparatos finais LoRa, Gateways, 

servidores de rede e aplicativos remotos, e por essa razão é o pretendente mais apropriado 

para o uso da internet das coisas (IoT) (N. Sornin et al.). Sendo uma categoria que torna 

presente duas tecnologias: Sigfox e LoRa. Sigfox dona de uma tecnologia de camada física 

até a malha, que na atualidade fornece sinal para grande parte da Europa e inserindo em países 

da américa do sul (COLLET, L). Opera pelo meio de um end-point com limite de mensagens 

de 12 bytes de payload com limite de até 140 dia, sendo necessária a contratação de um plano 

(NOLAN, K. E).  

LoRa com uma derivação tecnológica com difusão espectral (CSS - Chirp Spread 

Spectrum), tendo a Semtech em seu domínio físico. Em vista disso podendo utilizar redes já 

criadas dentre elas a LoRaWAN que se ressalta por seus protocolos abertos tornando-a 

independente para o uso com vários dispositivos existentes no mercado com uma topologia 

estrela, podendo conectar os end-points em vários gateways na tipografia LPWAN, atingindo 

distancias de até 40km em cenários abertos [PETAJAJARVI, J. et al]. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Nesse contexto são apontados dispositivos LoRa/LoRaWAN usados para estudos de 

seus principais fundamentos, e com operação na plataforma Web 100% cloud TagoIO. 

Com intenção de que a mensagem enviada de um dispositivo LoRaWAN vá até a 

plataforma final, precisa percorrer por algumas posições. 

Os “Módulos”, ou “End Devices”, simbolizam os dispositivos LoRaWAN que são 

responsáveis pelo envio e recebimento de informações dos Gateways, que caracterizam as 

antenas de união, através da antena de união os dados trocados com os módulos são enviadas 

remotamente para o Network Server, que tem a função de encaminhar as mensagens 

corretamente do dispositivo até a execução final, ao final as informações chegam no servidor 

e depois exibidas na plataforma web TagoIO conforme a Figura 1 (CASTRO, 2021). 

 

 

Figura 1 – Extrutura LoRaWAN 

 

Fonte: Autoria Própria 

 



 

 

 

 

 

 

 

A Figura 2 apresenta o protocolo LoRaWAN sendo aplicado no projeto com módulos 

LoRa nas áreas de plantio, tratores e caminhões, que trabalham com a função de coletar os 

dados, onde para cada respectivo módulo foi dada uma função, e assim enviando as 

informações através de um gateway atribuído na antena principal que fica localizada no setor 

industrial, colheitadeiras e carros dos coordenadores. Desse modo evitando ao máximo a 

perca de informações enviadas pelos módulos, que após enviado ao gateway 3g/4g,  tem 

como função de enviar as informações adquiridas dos mesmos para um Network Server e 

assim chegar até os celulares e computadores, tornando cada vez mais as informações de todo 

setor de campo pontuais para uma análise completa de tudo que se passa desde o plantio até a 

colheita. 

 

Figura 2 – Estrutura do Objetivo 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

 



 

 

 

 

2.1. LORAWAN E LORA 

 

Um registro de rede elaborado pela LoRa Alliance, LoRaWAN empregado na camada 

física LoRa e utilizado para ter alcance a exigência estabelecida pela tecnologia LPWAN. 

Nesse segmento apresentamos os principais pontos da solução LoRa com definição do código 

LoRaWAN (Raza, et al., 2017). 

Utilizados para análise módulos hardware e estudos sobre seu funcionamento para 

aplicação de acordo com a necessidade do setor analisado, sendo assim examinados os 

módulos presentes no Brasil e liberados pela ANATEL, estudando todas suas características e 

aplicações, sendo possível a aplicação para o artigo, adquirindo uma ampla coleta de 

informações sobre LoRaWAN em sites e estudos realizados em vários países. 

 

 

2.2. LORA 

 

 Pode-se afirmar que LoRa utilizada na banda industrial para nuance com LoRaWAN, 

trabalhando com padrões de frequência BW de 125-. 250- e 500 kHz, possibilita correções de 

erros na taxa de chaves que variam de 4/5 a 4/8. 

 Um componente essencial LoRa, são os fatores de espalhamento (SF) e seu tipo de 

transmissão, que em quantidade superior de transmissão o fator de espalhamento se torna 

maior o sinal podendo ser organizado abaixo da base de distorção (RAZA; KULKARNI; 

SOORIYABANDARA, 2017). Tendo em lista sete fatores de espalhamento porem somente 

seis são aplicados por LoRaWAN (SEMTECH, 2015). 

 

 Microcontrolador  

Com estudos ao RD49C da Radioenge um modulo LoRaWAN End Device com uma 

tecnologia LoRa de baixo consumo e com faixa de frequência de 915-928 MHz, como 

uProcessador integrado ARMo+32bits 32MHz (STM32Lo71CZT6), modulo que pode 

trabalhar com vários tipos de sensores de acordo com cada tipo de necessidade. 



 

 

 

Figura 3 – Radioenge End Device RD49C 

 

 

Figura 4 – Especificações de Operação RD49C (fonte Radioenge) 

 

2.3. LORAWAN 

 

 Uma regulamentação da LoRa Alliance de tipografia estrela podendo se conectar a 

vários gateways através de um Protocolo de Internet, utilizando o envio de mensagens 

decodificadas e encaminhando para o servidor de rede assim agendando downlinks 

escolhendo a união, assim exigindo novos uplilnks futuros. 

 Definido em classes A,B, e C de acordo com cada função, tendo hoje como a principal 

função a classe A pois todos os produtos feitos tem a necessidade de ofertar esse formato, 

sendo opcionais as demais que trabalham com mais alternativas de downlink, mas utilizando 

um maior consumo de energia (LORA ALLIANCE, 2018a). 



 

 

 

2.4. GATEWAY  

 

 LoRaWAN RD43HAT/RD43HATGPS 

Permite a comunicação de longo alcance tornando o envio das informações dos 

módulos até uma plataforma, e assim possibilitando a leitura dos dados adquiridos em 

campo, sugerida a conexão com o Rasperry Pi e Network Server, com uma conexão 

internet através de um chip 3g/4G para enviar os dados através de um uplink para o 

servidor e plataforma web de destino. 

 

Figura 5 – Gateway LoRaWAN (fonte Radioenge) 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Em vista dos argumentos apresentados, tornamos o cenário agro cada vez mais 

completo de informações, tornando-o sempre mais promissor com equipamentos de baixo 

custo e alta evolução para todos os cenários presentes, sempre possível manter informações de 

alta utilidade na palma da mão independente do relevo, distancias e também aplicável onde 

não existe comunicação 3g/4g , o protocolo torna presente junto a comunicações em grandes 

distancias utilizando gateways para fazer uma conexão da camada física LoRa e um 

dispositivo para troca de informação, dessa forma com todo o avanço tecnológico se torna 

cada vez mais viável acrescentar sensores em quais quer cenários que estejam presentes, 

obtendo todos os tipos de informações com baixo investimento e uma grande grade de 



 

 

 

informações necessárias desde a preparação do solo, plantio e colheita, tecnologia cada vez 

mais promissora e em constante desenvolvimento e sempre tornando ideias em realidade. 
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