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Sumário  

O objetivo deste artigo é desenvolver uma solução que garanta a integridade da comunicação com o utilizador e 

outros dispositivos da rede. O principal desafio do projeto está relacionado em selecionar uma tecnologia de 

comunicação que permita ter a cobertura necessária entre dispositivos, que tenha um baixo consumo energético 

e que tenha compatibilidade com outros módulos. Para este efeito, foram escolhidas a tecnologia BLE mesh para 

curta distância e LoRa para comunicação com maior alcance. Os resultados obtidos no desenvolvimento desta 

solução demonstram a sua viabilidade, sendo necessário analisar o seu consumo e alcance.  
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1 INTRODUÇÃO  

A tecnologia da Internet das coisas descreve a rede de objetos físicos que estão incorporados com sensores, 

software, e outras tecnologias, a fim de ligar e trocar dados com outros dispositivos e sistemas através da Internet. 

Estes dispositivos variam desde objetos domésticos comuns a ferramentas industriais sofisticadas. Através da 

computação de baixo custo, aplicações na nuvem, análises e tecnologias móveis, os dispositivos físicos podem 

partilhar e recolher dados com um mínimo de intervenção humana. Neste mundo hiperligado, os sistemas digitais 

podem registar, monitorizar e ajustar cada interação. O mundo físico encontra o mundo digital, cooperando um 

com o outro. As aplicações IoT têm requisitos específicos tais como a transmissão eficiente de dados, acesso a 

tecnologia de baixo custo ou o baixo consumo de energia. Este artigo apresenta uma análise sobre possíveis 

tecnologias de comunicação para aplicações IoT aplicadas na ferrovia, de forma a identificar uma solução viável 

para a comunicação entre dispositivos colocados em carruagens diferentes. O objetivo será estabelecer 

comunicações entre os dispositivos e o utilizador, de modo que se possa monitorizar as diferentes carruagens 

através de diversos sensores. 

 

2 PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO 

É uma realidade que o número de dispositivos ligados à Internet é cada vez mais elevado à medida que o tempo 

passa. As previsões para os próximos anos sugerem que o número de ligações de rede irá crescer, como se pode 

ver, por exemplo, através dos resultados do estudo da IoT Analytics [1] na Figura 1. Uma ligação de rede permite 

múltiplas funcionalidades, desde a recolha de informação de sensores até ao controlo remoto e configuração de 

dispositivos.  
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Fig.1. Previsão do mercado global para dispositivos IoT [1]. 

 

A fim de escolher ou implementar uma tecnologia de comunicação sem fios para aplicações IoT, algumas 

características de rede devem ser tidas em conta, como por exemplo: 

Topologia e cobertura da rede: A topologia de rede utilizada é também relevante para diminuir os custos com 

infraestruturas e a complexidade dos dispositivos. As tecnologias dedicadas para IoT utilizam principalmente uma 

topologia de rede em estrela com uma gateway de comunicação com os vários dispositivos, à maior distância 

possível. As redes de malha são outra topologia disponível. Estas redes acrescentam redundância e possibilitam 

um maior alcance através de dispositivos que retransmitem as mensagens, ao custo de uma maior complexidade e 

consumo de energia dos dispositivos; 

Escalabilidade da rede: quando se espera um número muito elevado de dispositivos, uma das características mais 

importantes é a capacidade de adicionar facilmente novos dispositivos à rede e garantir que estes possam 

comunicar com os já existentes. Em comparação com as redes com fios, as redes sem fios permitem que novos 

dispositivos sejam adicionados à rede a um custo de infraestrutura mais baixo; 

Taxa de transmissão de dados: A taxa de transmissão de dados IoT caracteriza-se normalmente por poucas 

transmissões de pequenas quantidades de informação, o que difere significativamente do tráfego gerado por 

computadores ou smartphones; 

Consumo de energia: muitos dispositivos ligados à rede são alimentados por baterias. Com o objetivo de 

prolongar a autonomia destes dispositivos, a tecnologia de comunicação escolhida desempenha um papel 

importante; 

Custo do dispositivo: Não menos importante é o custo de cada dispositivo, que deve ser tão baixo quanto possível, 

a fim de promover a utilização destas tecnologias. 

 

As tecnologias de comunicação de longo alcance possibilitam gerir a comunicação entre os sistemas de controlo 

de acesso e a eventual plataforma central. As tecnologias de comunicação de curto e médio alcance são adequadas 

para a comunicação entre dispositivos mais próximos. É feita uma breve análise entre as hipóteses de forma a 

selecionar as tecnologias mais indicadas para o projeto. 

2.1 Tecnologias de comunicação de longo alcance 

Devido à sua elevada relevância no contexto da IOT, as tecnologias Low Power Wide Area Network (LPWAN) 

surgiram com múltiplas soluções. Sigfox é uma tecnologia proprietária de banda estreita concebida para transmitir 

pequenas quantidades de dados ao longo do tempo. Permite um máximo de 140 mensagens por dia, uma carga útil 

de 12 bytes, e um débito de transmissão de 100 ou 600 bits/s, dependendo da região. Esta baixa taxa de dados 

viabiliza uma elevada poupança de energia, garantindo que os dispositivos IoT que utilizam esta interface tenham 
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uma utilização eficiente das suas baterias e uma distância de comunicação que pode atingir 10 km. Ao transmitir, 

cada módulo Sigfox pode consumir até 49 mA. Neste momento o Sigfox não tem cobertura mundial, mas encontra-

se implementado nos continentes europeu e americano [2, 3]. O trabalho em [4] apresenta um nó sensor sem fios 

autónomo Sigfox. Este dispositivo que permite utilizar energia solar como fonte de energia, tornando o nó 

autossuficiente. Os resultados obtidos mostram que o nó pode funcionar durante 8 horas quando em completa 

escuridão, transmitindo uma transmissão Sigfox de 30 em 30 minutos. Em condições de pouca luz, o sensor é 

capaz de transmitir dados de 5 em 5 minutos. 

Na mesma linha do Sigfox, LoRa (Long Range) é uma interface concebida para assegurar a máxima distância de 

comunicação com menor consumo de energia. Isto é possível devido às técnicas Chirp Spread Spectrum (CSS), 

que permitem que os chips LoRa tenham uma sensibilidade de -46 dBm de descodificação de informação abaixo 

do limiar de ruído. As taxas de dados podem variar de 250 bits/s a 50 kbits/s para um consumo de energia de 39 

mA. Opera nas bandas ISM não licenciadas, 868MHz na Europa, 915MHz na América do Norte, e 433MHz na 

Ásia. O alcance esperado para aplicações IoT não ultrapassará os 10-15km [5, 6]. Em [7] é avaliado o desempenho 

do protocolo de comunicação LoRa quando sujeito à presença de interferência eletromagnética ferroviária, com 

enfoque na influência das interferências eletromagnéticas produzidas pelo contacto catenária-pantógrafo 

deslizante. A experiência foi feita utilizando um analisador de espectro para medir a interferência do sinal, não 

tendo em conta a variação da potência da interferência ao longo do tempo no canal. Os resultados obtidos mostram 

que o sistema de comunicação é robusto à interferência testada quando o intervalo de repetição é superior a 40 μs. 

Narrow Band (NB) IoT é uma tecnologia projetada para coexistir com Global System for Mobiles (GSM) e Long 

Term Evolution (LTE) sob bandas de frequência licenciadas (700,800, e 900MHz). Ocupa uma largura de banda 

de frequência de 200 kHz, o que corresponde a um bloco de recursos na transmissão GSM e LTE. Quanto à sua 

taxa de dados, está limitada a 200 kbits/s para downlink e 20 kbits/s para uplink, e cada mensagem pode transportar 

1600 bytes. Como funciona no espectro licenciado, a rede não está sujeita a interferências indesejadas. Ao contrário 

de LoRa ou Sigfox, NB IoT também obtém uma baixa latência bidirecional à custa de um maior consumo de 

energia. Ao transmitir, o seu consumo de energia pode variar de 70 a 220 mA de acordo com a potência transmitida 

[8, 9]. 

2.2 Tecnologias de comunicação de curto/médio alcance 

Com base nas características RFID, Near Field Communication (NFC) é uma interface de comunicação sem fios 

para trabalhar em pequenas distâncias, tipicamente inferiores a 10 cm. Os dispositivos que utilizam NFC podem 

criar o seu próprio campo de RF ou recuperar energia gerada por outro dispositivo. O primeiro acontece quando o 

dispositivo está a enviar dados, enquanto que o segundo ocorre quando está a receber. A comunicação é realizada 

a 13.56MHz com modulação ASK, com um consumo de energia de aproximadamente 60mA. Esta tecnologia é 

amplamente implementada em todo o mundo, desde smartphones a outros dispositivos de localização. O conjunto 

de aplicações varia desde uma simples identificação até a micro pagamentos [10, 11]. O estudo feito em [12] tem 

como objetivo resolver o problema da localização de vagões escuros nos caminhos-de-ferro, normalmente 

estacionados e esquecidos nos carris pela indústria ferroviária de transporte de mercadorias. A solução proposta é 

fazer uso das etiquetas RFID já instaladas nos vagões escuros e redesenhar o sistema transmissor e recetor de 

leitura. Os resultados das simulações mostram um alcance de 35 metros em distância de leitura. 

 

Outra tecnologia de curto alcance em análise é IEEE 802.15.4 (uma norma que faz parte dos níveis de controlo de 

acesso físico e médio da conhecida ZigBee), um protocolo de comunicação criado para comunicar pequenas 

quantidades de informação. Utiliza um protocolo padrão aberto que pode efetuar comunicações a uma distância 

máxima de 100 m com um débito máximo de 250 kbits/s. O seu consumo de energia pode variar entre 10 mA e 

12mA, e funciona também na banda de frequência ISM 2.4 GHz. As aplicações mais usuais são sobretudo a 

automação doméstica e a monitorização e controlo de processos industriais [13, 14]. Em [15] uma aplicação Zigbee 

é utilizada para assegurar a comunicação entre vagões. A propagação do sinal Zigbee é estudada sob o efeito de 

paredes metálicas, a fim de prever a atenuação do sinal nesse tipo de ambiente. Os resultados do modelo são 

promissores, mas não foram testados numa verdadeira estrutura ferroviária. 

A tecnologia de comunicação de curto alcance mais aplicada é a WLAN 802.11 (comumente designada de WiFi), 

concebida para atingir elevadas taxas de dados. Pode funcionar em três diferentes frequências (2.4 GHz, 3.6 GHz 

e 5 GHz) e embora a sua utilização principal seja no interior, pode atingir 100 m quando em espaço livre. O 
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consumo de energia dos módulos WLAN 802.11 depende da potência que estão a transmitir e do tipo de taxa que 

estão a atingir, atingindo valores de 240 mA em alguns microcontroller unit (MCU) [16, 17]. 

O Bluetooth Low Energy (BLE) é uma evolução da tecnologia tradicional Bluetooth mais adaptada às soluções 

de IOT. Na sua última versão, a BLE pode efetuar comunicações a uma distância máxima de 1000 m em campo 

aberto e perto de 400 m indoor. Funciona na banda ISM de 2,4 GHz e pode atingir taxas de transmissão até 2 

Mbits/s. O seu consumo de energia depende do chip utilizado; no entanto, normalmente situa-se entre 6 mA e 10 

mA. Em termos de aplicações, o BLE é amplamente utilizado em dispositivos que necessitam de comunicar com 

os smartphones [18, 19]. Em [20] é estudada a utilização de tecnologias sem fios de baixa potência em cenários 

ferroviários de alta velocidade com comunicação bidirecional solo-comboio. Os dispositivos autónomos foram 

divulgados ao longo do caminho-de-ferro para comunicar com os dispositivos de bordo. Os resultados de campo 

mostram que a tecnologia Bluetooth é adequada para o ambiente de conectividade pretendido. Os dispositivos 

testados funcionaram corretamente a velocidades de comboios até 305 Km/h. 

 

Para este projeto foram selecionadas as tecnologias LoRa para longa distância e BLE para curta/média distância. 

Estas soluções têm um menor impacto a nível energético cumprindo os requisitos esperados a nível de cobertura, 

taxa de transmissão de dados, e dada a sua abrangente implementação em diversos dispositivos e módulos viabiliza 

que a solução seja obtida a um custo mais baixo. 

 

3 MODELO DO DISPOSITIVO 

 

Tal como referido anteriormente, o objetivo do projeto é obter dispositivos que sejam autossuficientes e que 

estabeleçam comunicações entre os mesmos e o utilizador, de modo a que possam ser colocados em cada um dos 

vagões, sendo estes monitorizados através de diversos sensores. Na figura 2 é apresentada uma ilustração da 

solução idealizada, onde todos os vagões do comboio possuem um dispositivo e encontram-se interligados na 

mesma rede, tendo na carruagem do maquinista uma gateway que estabelece o acesso do utilizador à rede do 

comboio. Na composição do dispositivo são necessários diferentes elementos, desde o microcontrolador e módulos 

de sensores, aos módulos responsáveis pela recolha e gestão de energia. 

 

 

Fig.2. Modelo de comunicação de integridade do comboio. 

 

O microcontrolador é responsável pelo controlo e automação dos periféricos e dos processos e aplicações do 

sistema. Neste projeto no qual se pretende uma solução o mais eficiente energeticamente possível, com o objetivo 

de ser uma solução autossustentável, é escolhido o System-on-a-chip Esp32 da Espressif. Este microcontrolador 

tem integrado os módulos de rede WiFi e Bluetooth, o qual é usado como protocolo de comunicação entre 
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dispositivos. Embora o consumo energético possa chegar aos 90 mA durante a comunicação rádio, o Esp32 

possibilita configurar modos diferentes de consumo que chegam a obter valores bastante mais baixos [16]. 

Esta solução visa garantir a integridade do comboio e a rede de comunicação entre todos os vagões do mesmo, são 

colocados diferentes sensores que permitem a monitorização do ambiente onde o dispositivo se encontrar. Os 

sensores vistos como essenciais incluem os módulos de leitura de temperatura e humidade, vibração, pressão e de 

localização. Estes módulos são incorporados ao ser ligados nos pins disponíveis do microcontrolador. Na figura 3 

é apresentado um possível arranjo do dispositivo, onde o fornecimento de energia é feito através de uma bateria 

portátil. Nesta fase, o foco encontra-se na comunicação entre os dispositivos, onde é essencial que a rede seja 

reconfigurável e de fácil configuração, bem como reduzir o consumo de energia necessária ao mínimo, dado que 

os módulos de comunicação são, em conjunto com o módulo de localização, os componentes que necessitam de 

maior alimentação. 

 

 

Fig.3. Diagrama do dispositivo (1ª fase)  

3.1 Tecnologias de comunicação –BLE mesh 

Como referido anteriormente, BLE foi selecionado como tecnologia de comunicação para curta/média distância, 

implementada como uma rede mesh (rede em malha). Embora mais complexo, esta topologia viabiliza a criação 

de redes de dispositivos de grande escala. Na figura 5 é apresentada uma rede mesh de BLE; cada dispositivo é 

designado como um ‘nó’ da rede, e pode retransmitir a informação recebida de qualquer dispositivo até ao 

dispositivo destino. Esta topologia possibilita que a gateway obtenha os valores de monitorização de vagões 

distantes, mesmo que fora do alcance de uma comunicação direta. 

 

Fig.5. Topologia BLE mesh 

A integração de um nó na rede em malha, é realizada a partir do processo designado de Provisionamento e 

Configuração, o qual é efetuado através da ligação GATT (PB-GATT) ou através de um canal de promoção (PB-

ADV) como um transmissor. Num processo de 'Provisionamento', o dispositivo é procurado e integrado na rede 

com as chaves apropriadas. O elemento primário do nó recebe um endereço único 'Unicast' e o nó recebe uma 

chave de rede. A 'Configuração' é a atribuição do nó à sua função e grupo. 
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A transferência de dados na rede Bluetooth mesh tem lugar através do chamado procedimento Managed Flood. 

Todas as mensagens estão numa lista de espera, em cache. Uma receção é comparada com a lista de espera, a 

mensagem só é enviada uma vez. Cada mensagem recebe um valor TTL (Time to Live), que é diminuído cada vez 

que é reencaminhada (tendo um máximo de 126 iterações). As mensagens são distribuídas de acordo com o 

procedimento de publicação e subscrição. A publicação é o ato de envio de uma mensagem. A subscrição é uma 

configuração que permite o envio de mensagens selecionadas para endereços específicos para processamento. 

Tipicamente, as mensagens são dirigidas a grupos ou endereços virtuais (Unicast, Multicast e Broadcast). 

 

Aplicação BLE mesh  

Na figura 6 é feita a demonstração do processo de integração de um nó na rede BLE mesh. A configuração é feita 

a partir de um smartphone com a aplicação “nRF Mesh”, onde o próprio aparelho se torna um nó da rede em malha 

e viabiliza o provisionamento de outros nós; na figura 6a é apresentada uma captura de ecrã do processo no 

smartphone, sendo que a figura 6b é uma captura da linha de comandos de um dos dispositivos associados. Os 

dispositivos são programados recorrendo às bibliotecas fornecidas pela Espressif IoT Development Framework 

(esp-idf). 

 

(a)       (b) 

Fig.6a. Captura de provisionamento aplicação nRF Mesh; Fig.6b. Captura de provisionamento dispositivo 

MCU. 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

   

(a)                           (b)                (c) 
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Fig.7a. Diagrama de teste de comunicação BLE mesh; Fig.7b. Montagem nó sensor; Fig.7c. Nó leitor  

O diagrama do teste de comunicação da rede BLE mesh encontra-se na figura 7a, onde apresenta a existência de 3 

nós distanciados uns dos outros, estando o nó de leitura e o nó com o sensor fora do alcance de comunicação direta. 

A figura 7b apresenta uma montagem simples com um sensor DHT11, o qual mede o valor de temperatura e 

humidade, tendo como fonte alimentação uma bateria portátil. Na figura 7c está presente outro dispositivo que é 

utilizado como modelo cliente, onde após o seu pedido de informação ser enviado, irá receber os resultados obtidos 

pelo outro dispositivo via BLE. A figura 8 contém a captura de ecrã do resultado obtido no nó de leitura após 

evento. 

 

 

Fig.8. Resultado obtido da leitura do sensor (BLE mesh) 

 

3.2 Tecnologias de comunicação –LoRA 

A tecnologia LoRa selecionada como tecnologia de longa distância é testada utilizando dispositivos SparkFun 

LoRa Gateway - 1-Channel [21]. Estes dispositivos, figura 9, possuem um módulo LoRa incorporado que permite 

usar as frequências designadas para comunicação.  

 

 

 

 

 

 

(a)            (b) 

Fig.9. Dispositivo Sparkfun LoRa Gateway -1-Channel (a)-frente (b)-trás 

 

O diagrama da figura 10 apresenta a substituição do nó de retransmissão por um nó que além de reencaminhar os 

dados para outros nós na rede BLE mesh (visto que este dispositivo inclui o mesmo microcontrolador ESP32), 

também envia um pacote para o outro nó LoRa com os valores de temperatura medidos. Na figura 11 são 

identificados os resultados obtidos pelo dispositivo de receção LoRa. 
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Fig.10. Diagrama de comunicação BLE mesh + LoRa 

 

 

Fig.11. Pacotes recebidos pelo dispositivo receção LoRa 

 

 

4 CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos no desenvolvimento desta solução demonstram a viabilidade de usar a tecnologia BLE mesh 

para garantir a comunicação entre dispositivos, e por consequência, a integridade da rede da ferrovia. De forma a 

comunicar com a gateway a longa distância, os resultados da tecnologia LoRa demonstram que pode ser usada 

como complemento à rede Bluetooth, sendo preciso analisar o seu consumo e alcance. 
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