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RESUMO 

 

A coleta de dados de um ambiente representa um fator importante para a 

identificação de indicadores que podem ser utilizados para identificar riscos de 

segurança, identificar melhorias e para a criação de políticas de desenvolvimento 

sustentável. Existem vários desafios associados aos métodos convencionais de 

monitoramento ambiental, como a falta de coleta e processamento dos dados em 

tempo real e a dificuldade de acesso aos locais de medição, o que motiva o 

desenvolvimento de técnicas de monitoramento ambiental que coletem e transmitem 

os dados de forma autônoma. Existem várias tecnologias IoT que podem ser 

utilizadas para solucionar o problema da transmissão dos dados coletados, sendo as 

chamadas LPWAN as que se mostram mais adequadas aos ambientes de difícil 

acesso, por terem foco na transmissão de pequenas quantidades de dados a 

grandes distâncias com baixo consumo de energia. Este trabalho tem foco na 

apresentação das características da tecnologia Sigfox, em discorrer sobre a 

utilização desta para o monitoramento de ambientes e apresenta estudos de caso 

que mostram a viabilidade do uso desta tecnologia para a transmissão de dados 

coletados por sensores utilizados para o monitoramento da qualidade da água, do 

solo e do ar.  

 

Palavras-chave: Monitoramento ambiental; Sigfox; IoT; LPWAN. 

  



ABSTRACT 

 

Data collection from an environment represents an important factor in identifying 

indicators that could be used to identify safety risks, improvements and to create 

sustainable development policies. There are several challenges associated with 

conventional methods of environmental monitoring, such as the lack of real-time data 

collection and processing and the difficulty of accessing measurement sites, which 

motivates the development of environmental monitoring techniques that collect and 

transmit data autonomously. There are several IoT technologies that can be used to 

solve the problem of transmitting collected data, with LPWAN technologies as the 

most suitable for environments that are difficult to access, as they focus on 

transmitting small amounts of data over large distances with low energy 

consumption. This work focuses on presenting the characteristics of the Sigfox 

technology, discussing its use for monitoring environments and presents case studies 

that show the feasibility of using this technology for the transmission of data collected 

by sensors used for monitoring the quality of water, soil and air. 

 

 Keywords: Environmental monitoring; Sigfox; IoT; LPWAN. 

  



AGRADECIMENTOS 

 

 Gostaria de agradecer a todas as pessoas que de alguma forma contribuíram 

com a minha formação, em especial aos meus pais, que apesar de todas as 

dificuldades enfrentadas nestes últimos anos, nunca deixaram de fazer tudo o que 

foi possível para me apoiar. Agradeço também aos amigos que fiz nesse curso por 

terem dado todo o suporte e incentivo que foi fundamental para me ajudar a vencer 

cada etapa desta graduação.  Por fim, agradeço ao meu orientador Tadeu, que tive o 

prazer de ser aluno e de poder contar com o seu apoio nesse último passo para a 

conclusão do curso. 

 

Douglas Muniz 

 



LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Comparação de custo de implementação entre tecnologias LPWAN ...... 39 

Tabela 2 - Especificação de consumo para cada componente nos modos ativo e 

hibernação................................................................................................................. 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Sensor da Parkdroid ................................................................................. 14 

Figura 2 - Classes de dispositivos LoRa ................................................................... 20 

Figura 3 - Modos de operação do NB-IoT ................................................................. 21 

Figura 4 - Banda utilizada em Sigfox ......................................................................... 24 

Figura 5 - Frequência e potência de transmissão utilizada pela Sigfox em diversos 

países ........................................................................................................................ 24 

Figura 6 - Salto de frequência nas réplicas das mensagens ..................................... 25 

Figura 7 - Payload de uma mensagem Sigfox que transmite dados de localização .. 26 

Figura 8 - Quadros Sigfox de Uplink e Downlink ....................................................... 27 

Figura 9 - Comparação da pilha de protocolos do Sigfox com a do modelo OSI ...... 28 

Figura 10 - Arquitetura da rede Sigfox ...................................................................... 29 

Figura 11 - Consumo de energia em transmissão ..................................................... 31 

Figura 12 - Link Budget do Sigfox ............................................................................. 32 

Figura 13 - Cobertura da rede Sigfox, em roxo os países onde a rede já está 

presente, em azul os locais com alcance da rede ..................................................... 35 

Figura 14 - Cobertura da Sigfox no estado do Rio de Janeiro .................................. 36 

Figura 15 - Comparação entre as principais tecnologias LPWAN ............................. 39 

Figura 16 - módulo WaterS ....................................................................................... 46 

Figura 17 - Módulo WaterS aberto ............................................................................ 47 

Figura 18 - Aplicativo em Android do WaterS............................................................ 50 

Figura 19 - Sistema proposto em uso no monitoramento de plantas de rabanete .... 52 

Figura 20 - Exibição dos resultados das medições dos sensores ............................. 53 

Figura 21 - Foto do dispositivo desenvolvido ............................................................ 54 

Figura 22 - Corrente consumida durante uma transmissão Sigfox ............................ 56 

Figura 23 - Dispositivos colocados no vinhedo. (Esquerda) No solo. (Direita) Na 

estaca a 1m de altura. ............................................................................................... 57 

Figura 24 - módulo com sensor MQ-2 ....................................................................... 59 

Figura 25 - circuito esquemático do projeto............................................................... 59 

Figura 26 - Projeto completo montado ...................................................................... 60 

Figura 27 - email de alerta enviado pela Tago.IO para o caso de detecção de gás 

inflamável e/ou fumaça ............................................................................................. 62 



SUMÁRIO 
 

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 11 

1.1 MOTIVAÇÃO .............................................................................................. 11 

1.2 OBJETIVO ................................................................................................. 12 

2 CONCEITOS BÁSICOS ......................................................................................... 13 

2.1 IOT  .......................................................................................................... 13 

2.2 APLICAÇÕES DE IOT  .............................................................................. 13 

2.3 DESAFIOS DE IOT .................................................................................... 15 

2.4 TECNOLOGIAS USADAS EM IOT ............................................................ 16 

2.5 LOW-POWER WIDE-AREA NETWORKS (LPWAN) ................................. 17 

2.6 LORA ......................................................................................................... 18 

2.7 NB-IOT ....................................................................................................... 20 

3 SIGFOX .................................................................................................................. 23 

3.1 UTILIZAÇÃO DE BANDA ........................................................................... 23 

3.2 ACESSO AO MEIO E RECEPÇÃO ............................................................ 25 

3.3 MENSAGENS SIGFOX .............................................................................. 26 

3.4 PROTOCOLO SIGFOX .............................................................................. 28 

3.5 CARACTERÍSTICAS DA REDE SIGFOX .................................................. 29 

3.6 ALCANCE E INTERFERÊNCIAS ............................................................... 31 

3.7 SEGURANÇA............................................................................................. 32 

3.8 COBERTURA ............................................................................................. 35 

4 COMPARAÇÃO EM TERMOS DE IOT ENTRE AS PRINCIPAIS TECNOLOGIAS 

LPWAN: SIGFOX, LORA E NB-IOT ................................................................ 37 

5. IOT COM APLICAÇÕES EM MONITORAMENTO DE AMBIENTES ................... 40 

5.1 DESAFIOS NA COLETA DE DADOS TRADICIONAL ............................... 40 

5.2 OS DESAFIOS DE IOT NA COLETA DE DADOS ..................................... 41 

5.3 USO DE TECNOLOGIAS LPWAN NA COLETA DE DADOS .................... 43 

6. APLICAÇÕES DE SIGFOX NO MONITORAMENTO DE AMBIENTES ............... 45 

6.1 SIGFOX NO MONITORAMENTO DE QUALIDADE DA ÁGUA.................. 45 

6.2 SIGFOX NO MONITORAMENTO DO SOLO E AGRICULTURA ............... 50 

6.3 SIGFOX NO MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR ...................... 58 



7 CONCLUSÕES ...................................................................................................... 63 

7.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS ....................................................................... 63 

7.2 TRABALHOS FUTUROS ........................................................................... 64 

 

 



11 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho é inspirado na tecnologia Sigfox e em como essa tecnologia 

pode ser utilizada no contexto de monitoramento de ambientes. O monitoramento de 

ambientes representa os métodos de coleta de dados, estudo e acompanhamento 

de variáveis de um ambiente e desempenha um importante papel na detecção de 

mudanças destas variáveis e identificação de tendências destas mudanças.  

 

1.1 MOTIVAÇÃO 

 

Os métodos tradicionais de coleta de informações do ambiente enfrentam 

muitos desafios e a utilização de dispositivos que coletem e realizem o envio destes 

dados de forma periódica e autônoma permite uma avaliação mais confiável e 

segura de um ambiente. Os dados coletados podem ser utilizados em diversas 

aplicações como a identificação de riscos, criar políticas de desenvolvimento 

sustentável, mostrar potenciais melhorias e redução de custos. 

 

A tecnologia Sigfox se apresenta como uma solução econômica, confiável e 

com baixo consumo de energia que é utilizada para conectar sensores e 

dispositivos, se colocando como uma das tecnologias mais adequadas ao contexto 

de monitoramento de ambientes. Este trabalho tem como foco apresentar a parte 

conceitual do Sigfox, mostrando suas principais características, e detalhar 

aplicações desta tecnologia no monitoramento da qualidade da água, solo e da 

qualidade do ar. 

 

Existem diversas tecnologias que podem ser aplicadas na transmissão de 

dados coletados de um ambiente a fim de evitar a necessidade de uma pessoa ir até 

o local realizar a coleta, porém existem muitos desafios técnicos enfrentados por 

estas tecnologias como a necessidade de longo alcance, de baixo consumo de 

energia e a necessidade de não precisarem de manutenções constantes. Devido às 

suas características, Sigfox se mostra muito promissora em comparação às outras 

principais tecnologias que poderiam ser utilizadas no monitoramento de ambientes 

remotos e de difícil acesso, e por este motivo foi escolhida como foco deste trabalho. 
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1.2 OBJETIVO 

 

O objetivo deste trabalho é apresentar as principais características da 

tecnologia Sigfox, levantar as diferenças do Sigfox em relação às outras tecnologias 

IoT e mostrar o emprego desta tecnologia no contexto do monitoramento de 

ambientes através da apresentação de três estudos de caso. 

 

1.3 DIVISÃO DO TRABALHO 

 

O atual capítulo aborda a apresentação da proposta deste trabalho, 

delimitando o tema. No capítulo dois, são apresentados os conceitos básicos 

necessários para o aprofundamento no tema, além das outras tecnologias que 

poderiam ser utilizadas para a coleta de dados de um ambiente e os principais 

desafios enfrentados por elas neste contexto. No capítulo seguinte, é apresentada a 

tecnologia Sigfox, mostrando suas principais características e o princípio de seu 

funcionamento. No capítulo quatro é mostrada uma comparação das características 

da tecnologia Sigfox com as das tecnologias LoRa e NB-IOT. No capítulo seguinte, é 

apresentada uma visão sobre os desafios da coleta de dados de um ambiente e 

como as tecnologias LPWAN se mostram adequadas na solução destes desafios. O 

capítulo seis é o principal deste trabalho, onde são apresentados estudos de 

aplicações de IoT no monitoramento da qualidade da água, do solo e do ar que 

utilizam Sigfox para a transmissão de dados. No capítulo final, abordo as 

considerações finais a respeito do que foi apresentado neste trabalho e as 

conclusões que podem ser extraídas dos resultados dos casos de aplicação do 

Sigfox apresentados no capítulo anterior. 
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2 CONCEITOS BÁSICOS 

 

Neste capítulo serão apresentados os conceitos básicos para nos 

aprofundarmos no tema. 

 

2.1 IOT 

 

A quantidade de equipamentos conectados à Internet aumenta todos os dias 

e além dos dispositivos convencionais, como computadores e smartphones, estamos 

conectando à Internet veículos, câmeras, casas, eletrodomésticos e muitos outros 

tipos de equipamentos e sensores. A Internet das coisas, conhecida pela sigla IoT 

(Internet of Things), pode ser definida como a interconexão e troca de dados via 

Internet entre dispositivos/sensores, permitindo que diferentes objetos compartilhem 

informações e dados. IoT torna possível definir tarefas a objetos, obter relatórios 

deles e programar remotamente ações a serem executadas por estes objetos. O 

termo Internet das coisas não é um conceito novo, as primeiras menções ao termo 

datam de 1999, em uma apresentação de Kevin Ashton para a Procter & Gamble no 

MIT [1]. 

 

Um Sistema IoT consiste em dispositivos conectados à Internet que utilizam 

processadores embutidos, sensores e hardware de comunicação para coletar, enviar 

e reagir a dados adquiridos do mundo físico ao redor. Estes dispositivos 

compartilham os dados coletados se conectando a um gateway IoT ou outro 

dispositivo onde os dados serão enviados pela Internet para serem analisados. 

Pessoas podem interagir com os dispositivos IoT para configurá-los, dar instruções 

ou acessar os seus dados, porém, em muitas vezes, estes dispositivos se 

comunicam com outros ao seu redor e reagem às informações coletadas, mesmo 

sem nenhuma intervenção humana.  

 

2.2 APLICAÇÕES DE IOT 

  

 A Internet das coisas pode ser utilizada em diferentes setores, podendo ser 

usada para facilitar a vida da população, para coletar dados científicos ou para 
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otimizar atividades comerciais e industriais.  

 

Alguns exemplos de aplicações de IoT que ajudam a facilitar a vida da 

população e que já são realidade são: 

 

• Sensores em vagas de estacionamento que avisam quando estão 

disponíveis. Segundo a empresa Parkdroid, cerca de 20% do tráfego 

de veículos nos grandes centros é constituído de veículos buscando 

uma vaga de estacionamento, sendo assim a Parkdroid desenvolveu 

um sensor que é instalado no local da vaga e transmite a informação 

se a vaga está livre ou ocupada [2]. 

 

 

Figura 1 - Sensor da Parkdroid 

Fonte: [2] 

 

• Existem hoje diversos dispositivos que coletam dados da saúde do 

usuário e acionam equipes de emergência caso identifiquem que o 

usuário precisa de assistência. Os mais conhecidos e difundidos são as 

pulseiras e relógios inteligentes que coletam dados como a frequência 

cardíaca do usuário. 

 

• Sensores que coletam informações de estoque e disponibilidade de um 

produto e avisam a um sistema a quantidade que ainda está disponível 

[3]. Podem ser utilizados em lojas, fábricas, centro de distribuições, 

máquinas de venda e diversos outros locais.  
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• Sensores instalados em uma plantação que coletam dados do solo 

como quantidades de nutrientes e temperatura. Os dados podem ser 

utilizados para otimizar a produção.  

 

• Sensores em caixas de correio que detectam se possuem algo a ser 

recolhido e enviam esses dados para os entregadores, otimizando o 

trabalho das empresas de entregas, já que o entregador não precisaria 

se deslocar até todas as caixas de correio para verificar se possuem 

alguma correspondência ou produto para ser recolhido [4].  

 

2.3 DESAFIOS DE IOT 

  

 Sistemas de IoT possuem grandes vantagens, pois nos dão a habilidade de 

acessar informações de dispositivos, sem precisarmos ir até eles, o que reduz 

custos e trabalho, porém IoT também possui desvantagens. Com o crescente 

número de dispositivos conectados, cresce também a possibilidade de hackers 

acessarem dispositivos aos quais eles não teriam acesso antes, podendo, por 

exemplo, sabotar sistemas de produção e desviar encomendas. Como dispositivos 

de IoT são muitas vezes apenas sensores ou simples equipamentos com pouco 

poder computacional, a instalação de softwares de segurança nestes dispositivos 

não é possível, pois exigiria uma maior capacidade de armazenamento e um maior 

consumo de energia, impactando no custo e na viabilidade de muitos sistemas de 

IoT.  

 

Um desafio que o IoT levanta é a quantidade de dados gerados e como as 

empresas lidarão com estes dados. Podemos pensar no caso de uma empresa que 

vende eletrodomésticos inteligentes e com milhões de unidades vendidas, ela 

precisará lidar com milhões de relatórios destes dispositivos. A forma de armazenar 

e tratar estes dados é um desafio para esta empresa.  

 

 Como não existe um padrão de desenvolvimento em IoT, a compatibilidade 

entre diferentes fabricantes de um mesmo produto também é um desafio, pois 
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produtos de diferentes fabricantes podem não conseguir se comunicar entre si. 

 

2.4 TECNOLOGIAS USADAS EM IOT 

 

 Existem diversas tecnologias que podem ser utilizadas para implementar o 

conceito de Internet das coisas. Os próximos parágrafos trazem um resumo das 

tecnologias mais difundidas atualmente.  

 

- Identificação por radiofrequência (RFID):  é uma tecnologia que utiliza 

campos eletromagnéticos gerados por leitores de RFID para identificar e rastrear 

automaticamente tags anexadas a objetos. Quando ativada por um pulso 

eletromagnético de um dispositivo leitor de RFID próximo, a tag transmite dados ao 

leitor. Existem tags passivas, que são alimentadas pela energia proveniente das 

ondas eletromagnéticas geradas pelo leitor de RFID, e tags ativas, que são 

alimentadas por baterias e, portanto, podem ter um alcance muito maior, chegando a 

centenas de metros.  Uma tecnologia bem similar ao RFID, é o NFC (Near Field 

Communication). Tanto RFID, quanto NFC, embora utilizem pouca energia, possuem 

aplicações bem limitadas no conceito de IoT pois são de curto alcance. 

 

- Bluetooth: é uma tecnologia de curto alcance (poucos metros) que tem como 

vantagem o baixo consumo de energia pelo dispositivo. As aplicações em IoT são 

diversas dado que já é uma tecnologia consolidada no mercado e com 

compatibilidade com smartphones. 

 

- Wi-Fi (Wireless Fidelity): é provavelmente a tecnologia de comunicação sem 

fio mais conhecida, possui um alcance médio e permite muitas aplicações no 

conceito de IoT, principalmente em ambientes corporativos e em residências. As 

limitações existentes são o alto consumo de energia e o alcance de apenas algumas 

dezenas de metros. 

 

- Redes celulares: as redes celulares já estão amplamente implementadas e 

podem ser utilizadas em Internet das coisas, mesmo com as desvantagens do alto 

custo e consumo de energia. Devido a estas desvantagens, o seu uso em IoT se 
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limita a dispositivos que não possuem restrições em relação ao uso de energia, se 

localizem em uma área de cobertura de uma rede celular e que precisam transmitir 

uma grande quantidade de dados. 

 

 Existem dezenas de outras tecnologias que podem ser utilizadas em IoT e a 

escolha de qual delas utilizar depende da aplicação desejada. Dependendo dos 

requisitos exigidos em uma rede de IoT, diferentes tecnologias podem ser utilizadas 

dentro desta rede. O objetivo deste trabalho é apresentar a tecnologia Sigfox, que é 

uma solução para IoT. Sigfox faz parte de um grupo de tecnologias chamado 

LPWAN (Low-power wide-area network), que será apresentado a seguir. 

 

2.5 LOW-POWER WIDE-AREA NETWORKS (LPWAN) 

 

 As tecnologias apresentadas no item anterior permitem diversas aplicações 

em IoT, porém essas tecnologias são ineficazes em prover longo alcance a 

dispositivos que precisam funcionar com pouco consumo de energia. Essas 

limitações estimularam o surgimento de novas redes planejadas especialmente para 

dispositivos que precisam funcionar com pouco consumo de energia e que estejam 

distantes entre si. 

 

 Em tecnologias de comunicação, para se ter um alcance maior, normalmente 

é necessário o uso de potências de transmissão mais altas, o que implica um 

consumo de energia mais alto. A grande vantagem das redes LPWAN é o fato de 

elas conseguirem o longo alcance desejado mantendo o consumo de energia bem 

baixo. LPWAN se apresenta como uma solução a sistemas IoT que utilizam 

dispositivos que enviem pequenas quantidades de dados periodicamente utilizando 

redes que percorrem muitos quilômetros e usam dispositivos alimentados por 

baterias que precisam durar por longos períodos. 

 

 As LPWAN alcançam este feito fazendo com que seus dispositivos de IoT 

enviem apenas pequenos pacotes de informações periodicamente, ligando o 

transmissor, enviando o pacote e em seguida desligando o transmissor a fim de 

conservar energia. 
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 As LPWAN operam nas faixas do espectro de frequência ISM não licenciadas, 

principalmente nas faixas com frequências mais baixas que possuem menor 

utilização que as frequências mais altas como 2,4 GHz e 5 GHz. Por utilizarem 

frequências mais baixas, conseguem transpassar obstáculos físicos com mais 

facilidade. O consumo de energia de uma rede que utiliza a faixa em MHz também é 

significativamente menor que em faixas de frequências mais altas, pois como a 

perda no espaço livre é diretamente relacionada à frequência, pode ser utilizada uma 

potência de transmissão menor para se ter o mesmo alcance. Outra vantagem das 

redes LPWAN é que os módulos e modens destas redes tendem a ser 

padronizados, o que permite que equipamentos de diferentes fabricantes sejam 

compatíveis entre si, o que contribui para a redução do preço dos equipamentos. 

  

 Existem diversas redes LPWAN já em funcionamento no mercado, sendo 

Lora, NB-IOT e SigFox as mais difundidas.  

 

2.6 LORA 

 

 LoRa (Long Range) é uma tecnologia de camada física que modula os sinais 

usando uma técnica de espalhamento espectral própria. LoRa utiliza bandas ISM 

não-licenciadas, 915 MHz nas Américas, 868 MHz na Europa e 433 MHz na Ásia [5]. 

A comunicação bidirecional é alcançada através da modulação Chirp Spread 

Spectrum (CSS) que espalha um sinal de banda estreita em um canal de banda 

mais ampla. O sinal resultante tem níveis de ruídos baixos, permitindo uma alta 

resistência a interferência. 

  

 LoRa utiliza seis fatores de dispersão para adaptar a taxa de dados. Um fator 

de dispersão maior permite um maior alcance com o custo de uma taxa de dados 

menor, enquanto um fator de dispersão menor reduz o alcance e aumenta a taxa de 

dados. Por isso a taxa de dados do LoRa varia entre 300 bps e 50 kbps dependendo 

do fator de dispersão utilizado e da banda do canal [5]. Estações-base LoRa podem 

receber mensagens transmitidas utilizando fatores de dispersão diferentes 

simultaneamente. LoRa é capaz de enviar mensagens com payloads de até 243 
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bytes [5]. 

 

 Um protocolo de comunicação baseado em LoRa foi padronizado pela LoRa-

Alliance e foi chamado de LoRaWAN [6]. Usando o LoRaWAN, cada mensagem 

transmitida por um dispositivo é recebida por todas as estações base que estiverem 

no alcance, e explorando essa redundância de recepção, LoRaWAN consegue uma 

melhora na taxa de recepção de mensagens. As recepções redundantes são 

filtradas em um sistema back-end que é capaz de verificar a autenticação, enviar 

confirmações de recebimento para o dispositivo e transmitir a mensagem recebida 

para o servidor de aplicativos correspondente. Outra aplicação da recepção por 

múltiplas estações-base é a possibilidade de localizar o dispositivo que transmitiu a 

mensagem com base em uma técnica de localização que se baseia na diferença do 

horário de chegada da mensagem. Para isso, as estações base possuem uma 

sincronização de tempo muito precisa entre elas. Outra vantagem da recepção por 

diferentes estações base é que não se torna necessário o handover entre estações, 

já que o dispositivo transmissor não está atrelado a uma única estação-base, o que 

facilita muitas aplicações para quando o transmissor está em movimento. 

 

 LoRaWAN fornece diferentes classes de dispositivos finais a fim de atender 

diferentes requisitos. O modo Classe A permite apenas que a comunicação seja 

iniciada pelo dispositivo final, que, quando envia uma mensagem, abre uma janela 

de recepção por um curto período de tempo. Para fazer isso, o dispositivo abre 

primeiro uma janela de recepção em uma frequência f1, que é a mesma frequência 

usada para enviar a mensagem e, em seguida, abre outra janela em uma frequência 

específica f2, que é conhecida pelos outros dispostivos e pelos Gateways. Esse 

modo classe A é o melhor sistema para dispositivos finais que requerem apenas 

uma comunicação curta de downlink após o envio de uma mensagem de uplink. O 

modo classe B é parecido com o classe A, porém o dispositivo final abrirá uma 

janela de recepção em f2 a cada intervalo de tempo definido. No modo classe C, o 

dispositivo final pode enviar a mensagem sempre que desejar, e em seguida ficará 

ligado esperando pela mensagem, o que faz desta a classe com o maior consumo 

de energia. A figura 2 ilustra as 3 classes de dispositivos LoRa, onde Rx1 é a janela 

de recepção na mesma frequência do uplink e Rx2 é a janela de recepção em uma 
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frequência específica conhecida pela rede LoRa à qual o dispositivo pertence. 

 

 

 

Figura 2 - Classes de dispositivos LoRa 

Fonte: Imagem do autor 

 

 

2.7 NB-IOT 

 

 O NB-IoT (Narrow-Band IoT) é uma tecnologia de IoT que utiliza banda 

estreita e que pode funcionar em conjunto com GSM (Global system for mobile 

communications) e LTE (Long-term evolution) nas frequências licenciadas. A largura 

da banda escolhida pelo NB-IoT é de 200 kHz, o que possibilita 3 modos de 

operação [5]. 

 

 O primeiro modo é o de operação independente (stand-alone), que utiliza as 

bandas de frequências GSM usadas atualmente, com largura de banda de 200 KHz 

e com um intervalo de guarda de 10 KHz em ambos os lados do espectro. O 

segundo modo é o que utiliza blocos de recursos dentro de uma portadora LTE. O 

último modo é o que opera utilizando os blocos de recursos não utilizados dentro de 

uma faixa de guarda da operadora LTE. A figura 3 ilustra os 3 modos de operação 
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do NB-IoT. 

 

 

 

Figura 3 - Modos de operação do NB-IoT 

Fonte: [7] 

 

 

 Uma grande vantagem do NB-IoT é o fato de se utilizar a imensa 

infraestrutura já instalada das redes GSM e LTE. Isso se deve ao fato de que a 

tecnologia NB-IoT foi especificada pela 3GPP (3rd Generation Partnership Project), 

que é uma organização que padroniza protocolos para telefonia móvel. A 3GPP 

incentiva que a implementação de novas redes LTE já contemple o uso do NB-IoT. 

Para as redes que já se encontram implementadas, o NB-IoT pode ser suportado 

com uma atualização de software.  

 

NB-IoT permite conectividade de até 100 mil dispositivos finais por célula, 

podendo aumentar a capacidade adicionando mais portadoras NB-IoT [5]. A 

multiplexação utilizada no uplink é FDMA é no downlink é OFDMA, enquanto a 

modulação utilizada é QPSK. A taxa de dados é limitada a 200 kbps para downlink e 

20 Kbps para uplink, enquanto o tamanho máximo do Payload é 1600 bytes [5]. 
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 O protocolo de comunicação NB-IoT é feito com base no protocolo LTE, 

reduzindo algumas funcionalidades e as adequando ao uso em IoT. Com isso, NB-

IoT pode ser considerado como uma nova pilha de protocolos que utiliza a 

infraestrutura LTE já instalada [5]. 

  



23 

 

3 SIGFOX 

 

A empresa Sigfox foi fundada na França em 2010 por Ludovic Le Moan e 

Christophe Fourtet com a visão de conectar cada objeto do nosso mundo físico ao 

universo digital. O objetivo da empresa era criar uma rede global baseada em pouco 

consumo de energia, grande alcance e que servisse para transferir pequenos 

pacotes de dados. A empresa iniciou a implementação de sua rede pela França e 

em menos de 10 anos de criação já está presente em mais de 70 países com 

dezenas de milhares de antenas coletando dados físicos de dispositivos e é 

atualmente a maior rede IoT do mundo [8].  

 

 Sigfox se apresenta como uma solução econômica, confiável e com baixo 

consumo de energia que é utilizada para conectar sensores e dispositivos. O 

protocolo Sigfox foca em autonomia (consumo de energia extremamente baixo, 

permitindo que baterias durem por muitos anos), simplicidade (utiliza dispositivos de 

instalação fácil e rápida), eficiência de custo e mensagens pequenas. 

 

 Neste trabalho, veremos as principais características da tecnologia Sigfox [9] 

e as vantagens e desvantagens do uso desta tecnologia em sistemas de IoT. 

 

3.1 UTILIZAÇÃO DE BANDA 

 

 Sigfox utiliza uma modulação de banda muito estreita, chamada de Ultra 

Narrowband (UNB). A banda utilizada é de 192 kHz do espectro não-licenciado, com 

cada mensagem tendo 100 Hz de largura e sendo transferida a uma taxa de dados 

de 100 ou 600 bits por segundo, dependendo da região. A utilização de uma banda 

tão estreita permite Sigfox se comunicar em distâncias tão longas sem ser 

impactado por ruídos. 
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Figura 4 - Banda utilizada em Sigfox 

Fonte: [9] 

 

 A banda utilizada depende da localização: 

 -  Na europa, a banda usada é entre 868 e 868,2 MHz 

 - No resto do mundo, a banda utilizada é entre 902 e 928 MHz com restrições 

de acordo com regulações locais. 

 

 A figura 5 mostra as frequências e potências de transmissão utilizadas pela 

Sigfox em diferentes países. 

 

 

Figura 5 - Frequência e potência de transmissão utilizada pela Sigfox em diversos países 

Fonte: [10] 
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3.2 ACESSO AO MEIO E RECEPÇÃO   

 

 O acesso aleatório ao meio é um recurso essencial para obter uma alta 

qualidade de serviço. A transmissão entre rede e dispositivo é assíncrona, Sigfox 

trabalha com diversidade no tempo e em frequência, o dispositivo emite uma 

mensagem em uma frequência aleatória dentro do espectro e então envia duas 

réplicas em frequências e tempos diferentes, como pode ser visto na figura 6. Uma 

mensagem com 12 bytes de payload leva 2,08 segundos para ser transmitida a uma 

taxa de 100 bps. 

 

 

 

Figura 6 - Salto de frequência nas réplicas das mensagens 

Fonte: [9] 

 

 

 As estações base do Sigfox monitoram todo o espectro de 192 kHz à espera 

de sinais UNB para serem demodulados. Sigfox também trabalha com diversidade 

espacial, a mensagem emitida pelo dispositvo final é recebida por todas as estações 

base do Sigfox que estiverem ao alcance. A combinação de diversidade espacial 

com diversidade em frequência e no tempo são fatores que contribuem para a alta 

qualidade de serviço da rede Sigfox. 
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3.3 MENSAGENS SIGFOX 

 

 O protocolo Sigfox foi projetado para lidar com pequenas mensagens, o que 

contribui para contornar as restrições de custo e autonomia dos dispositivos finais. O 

tamanho máximo do Payload de uma mensagem é 12 bytes, o que é muito pouco se 

comparado a maioria das tecnologias disponíveis atualmente, mas que é suficiente 

para várias aplicações de IoT. Por exemplo, é possível transmitir dados de 

temperatura utilizando apenas 2 bytes, enquanto uma transmissão de coordenadas 

de GPS, requer apenas alguns bytes para ser transmitida, como mostra o exemplo 

na figura 7.  

 

 

 

Figura 7 - Payload de uma mensagem Sigfox que transmite dados de localização 

Fonte: [10] 

  

 Existem aplicações IoT em que o uso do payload nem se faz necessário, por 

exemplo para um sistema IoT que apenas monitora se equipamentos estão 

operando, o equipamento pode enviar uma mensagem sem utilizar os bytes do 

payload e o próprio recebimento da mensagem pelo sistema Sigfox, já é um 

indicativo de que o equipamento está operando.  

 

 Devido a uma regulamentação europeia (ETSI GS LTN 003 V1.1.1), o Sigfox 

pode ocupar a banda não-licenciada em apenas 1% do tempo, o que resulta em 6 

mensagens de 12 bytes por hora, o que totaliza 144 mensagens por dia, sendo 140 

mensagens para o uso do dispositivo e 4 mensagens para downlink. Esta 

regulamentação de uso da banda é diferente em outras regiões, mas ainda assim 

Sigfox mantém o mesmo limite de mensagens nestas regiões.  
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 No caso de mensagens de downlink o payload é fixo em 8 bytes. A 

mensagem de downlink é iniciada pelo dispositivo final, que após transmitir, aguarda 

20 segundos e então abre uma janela de recepção que dura no máximo 25 

segundos. A frequência no downlink é a frequência da primeira mensagem de uplink 

acrescida de um  ∆𝑓  conhecido pela rede. 

 

 A estrutura de um quadro Sigfox no uplink é formada por: 

 

• um preâmbulo de 4 bytes 

• 2 bytes para sincronização 

• 4 bytes utilizados para o ID do dispositivo final 

• Payload (que como vimos pode variar de 0 até 12 bytes) 

• Um campo de tamanho variável para autenticação 

• 2 bytes para FCS (Frame check sequence) utilizados para detecção de 

erro.  

 

 O quadro de downlink, que como vimos possui um payload fixo de 8 bytes, 

possui uma estrutura parecida. A figura 8 mostra a estrutura dos quadros Sigfox de 

uplink e downlink. 

  

 

 

Figura 8 - Quadros Sigfox de Uplink e Downlink 

Fonte: [11] 
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3.4 PROTOCOLO SIGFOX 

 

  A pilha de protocolos no Sigfox é modelada de forma similar a outras 

que seguem o modelo OSI. Nela, existem 3 camadas: 

  

• Camada física (PHY Layer): sintetiza e modula os sinais, utilizando 

DBPSK no uplink e GFSK no downlink. 

 

• Camada de ligação de dados (MAC Layer): adiciona campos para 

identificação e autenticação do dispositivo e o campo de detecção de 

erro. 

 

• Camada de quadro (Frame Layer): gera o quadro a partir dos dados da 

camada de aplicação e adiciona um número de sequência ao quadro. 

 

 A comparação entre as camadas da pilha de protocolos Sigfox e as do 

modelo OSI, pode ser vista na figura abaixo: 

 

 

 

Figura 9 - Comparação da pilha de protocolos do Sigfox com a do modelo OSI 

Fonte: [11] 
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3.5 CARACTERÍSTICAS DA REDE SIGFOX  

  

 A rede Sigfox possui uma arquitetura horizontal composta por 2 camadas 

principais: a camada de equipamentos de rede (Network equipment) e a de sistemas 

de suporte (Sigfox Support Systems). A ligação entre as duas camadas é feita 

utilizando a Internet através de uma conexão VPN. 

  

 A camada de equipamentos de rede consiste essencialmente de estações 

base e se encarrega de receber as mensagens dos dispositivos finais e encaminhá-

las para a camada de sistemas de suporte. 

 

 A camada de sistemas de suporte é responsável por processar as mensagens 

e enviá-las para o sistema do cliente. Essa camada inclui os módulos e recursos 

essenciais para garantir a implantação, a operação e o monitoramento da rede.  

  

 

 

Figura 10 - Arquitetura da rede Sigfox 

Fonte: [9] 

 

 A arquitetura horizontal da Sigfox permite que os custos sejam reduzidos, o 

uso de Radio definido por software (SDR) ajuda nesta redução, garantindo que o 

mesmo hardware possa operar no mundo inteiro. Os dados enviados por um 
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dispositivo final chegam as estações base e então são enviados pela Internet aos 

servidores de back-end da rede Sigfox. As estações base podem ser conectadas a 

Internet utilizando uma conexão DSL, uma rede de telefonia móvel ou até mesmo 

uma conexão via satélite.  

  

 O back-end do sistema Sigfox lida com o processamento das mensagens, 

gerenciamento das estações base e monitoramento do status da rede. Como citado 

anteriormente, Sigfox trabalha com diversidade espacial, portanto, várias estações 

base podem receber cópias da mesma mensagem e enviá-las ao sistema de back-

end que armazenará apenas uma mensagem e irá descartar as réplicas. A 

infraestrutura da rede armazena as mensagens em dois locais diferentes, um para a 

mensagem ser utilizada por serviços e outro para ser armazenada de forma que 

poderá ser recuperada pelo cliente no futuro.  

 

 A capacidade da rede é alta, permitindo que Sigfox possa operar com bilhões 

de dispositivos finais. A modulação Ultra-narrow band e uso de diversidade de 

tempo, frequência e espacial contribuem para uma alta capacidade da rede e a alta 

qualidade de serviço. Como a energia é concentrada em uma largura de banda 

muito estreita, o uso do espectro é eficiente.  

  

 Um dos fatores que permitem a alta eficiência energética do Sigfox são os 

transmissores que consomem apenas entre 10 mA e 50 mA em transmissão, 

dependendo do fabricante e do chip utilizado. Estes valores de consumo de energia 

são válidos para os países onde a potência de transmissão é de 14 dBm, como é o 

caso da Europa, em países onde a potência de transmissão é de 22 dBm o consumo 

é maior, porém o tempo transmitindo é menor também, fazendo com que o consumo 

de energia seja aproximadamente o mesmo. 
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Figura 11 - Consumo de energia em transmissão 

Fonte: [9] 

 

 Como o Sigfox não utiliza sincronização ou controle de acesso ao meio, não 

existem mensagens de sincronização sendo trocadas entre o dispositivo final e a 

estação base antes de se transmitir os dados. Essa é uma grande vantagem do 

Sigfox em relação a outras tecnologias, dado que a não-transmissão destas 

mensagens economiza a energia que seria necessária para transmiti-las. Como 

pode ser visto na figura 11, o consumo quando o dispositivo está inativo é muito 

baixo, quase desprezível. 

 

3.6 ALCANCE E INTERFERÊNCIAS 

 

 A principal vantagem competitiva da tecnologia Sigfox está no fato de se 

conseguir uma grande cobertura com um número baixo de estações base. Com uma 

taxa de dados menor, o alcance se torna maior para uma dada potência de saída. 

Sigfox possui uma boa cobertura em ambientes internos, devido ao uso de uma 

banda em MHz. Sigfox possui também um bom link budget, da mesma ordem que 

outras tecnologias como LTE e NB-IOT. Na figura 12 é mostrado que o link budget 

do Sigfox para o caso de países que usam taxa de dados de 100 bps é em torno de 

163,3 dB, dependendo do ganho das antenas utilizadas. 

 



32 

 

 

 

Figura 12 - Link Budget do Sigfox 

Fonte: [9] 

 

 Para países que usam taxa de dados de 600 bps, como é o caso do Brasil, a 

sensibilidade do receptor da estação base é 8 dB mais baixa, esta é a razão para a 

potência de transmissão ser 8 dB maior nestes países. 

 

 A tecnologia Sigfox também é bem resiliente a sinais interferentes, devido 

principalmente ao uso do UNB e da diversidade espacial. Como citado 

anteriormente, UNB concentra a potência em uma banda muito estreita, o que 

garante uma alta resistência a jammers. Para que uma mensagem seja recebida, o 

sinal deve ser pelo menos 8 dB acima do nível de ruído. Esta alta resiliência a 

interferências é um fator importante para se operar na banda pública ISM.  

 

3.7 SEGURANÇA 

 

 A rede Sigfox foi desenvolvida pensando na segurança, separando funções 

em diferentes servidores. Os dispositivos finais que integram a rede Sigfox não estão 
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diretamente conectados à Internet e não se comunicam usando o protocolo da 

Internet. Eles também não estão conectados a nenhuma rede ou estação base, 

apenas transmitem a mensagem, que é recebida por qualquer estação base no 

alcance. No downlink, o dispositivo inicia a comunicação enviando uma mensagem e 

então abre uma janela de recepção por no máximo 25 segundos. Esse 

comportamento dos dispositivos finais implica que eles não são capazes de se 

comunicar arbitrariamente via Internet. Sigfox chama esse comportamento de Built-in 

Firewall (Firewall incorporado/embutido). 

 

 Os dados críticos são armazenados em diversos locais, desde a chave de 

autenticação armazenada pelo dispositivo final até os dados do cliente e da rede que 

são armazenados pelo Sigfox Support System. Para garantir a integridade e 

confidencialidade desses dados, Sigfox utiliza diversos mecanismos de segurança.  

 

 No caso dos dispositivos finais, a chave de autenticação é única para cada 

dispositivo, assim o comprometimento de um dispositivo tem um impacto limitado. 

Os fabricantes dos dispositivos são supervisionados pela Sigfox com o objetivo de 

garantir que os dados armazenados por eles não sejam comprometidos. 

 

 No caso da transmissão e processamento das mensagens, existem diferentes 

verificações feitas pelo sistema Sigfox. O primeiro mecanismo utilizado é um 

mecanismo anti-replay chamado de número de sequência, sendo um contador de 

mensagens simples, começando do zero e indo até 4095 e em seguida retornando a 

zero.  

 

 O número de sequência é verificado pelo Sigfox Support System para 

detectar e descartar tentativas de reprodução através de uma janela de validação do 

número de sequência. Esta janela vai do último número de sequência validado 

acrescido de 1 unidade até o último número de sequência validado acrescido de 1 

unidade + 3 vezes o nível de assinatura. O nível de assinatura corresponde ao 

máximo de mensagens geradas pelo dispositivo por dia. Por exemplo, se o último 

número de sequência validado for 100 e o nível da assinatura for de 140 mensagens 

por dia, a janela vai de 101 (100+1) ate 501 (101 + 3*140). 
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 Para o cálculo do número de sequência é utilizado o valor mínimo de 20 como 

nível de assinatura, a fim de evitar que a janela de validação fique muito pequena. 

Por exemplo se o nível de assinatura for de uma mensagem por dia, a janela de 

validação para o exemplo do parágrafo anterior seria de 101 (100+1) até 161 (101 + 

3*20).  

 

 Se a Sigfox perceber uma quebra no número de sequência, irá registrar uma 

mensagem de atenção (Warning event), caso o número de sequência da mensagem 

esteja fora da janela, a Sigfox não consegue averiguar se a mensagem realmente 

veio do dispostivo final em questão, assim, a mensagem recebida será descartada. 

 

 Outra forma que Sigfox utiliza para verificação de mensagens é chamada de 

verificação de MAC (Message Authentication Code). Cada dispositivo recebe quando 

fabricado uma chave de autenticação exclusiva e cada mensagem enviada ou 

recebida por este dispositivo contém um token criptográfico que é calculado com 

base nesta chave de autenticação. Esta verificação do MAC garante a integridade da 

mensagem e a autenticação do remetente. No caso de alguém tentar reproduzir uma 

mensagem incrementando o número de sequência, a mensagem não será válida, 

pois o MAC não irá corresponder ao do dispositivo. 

   

 Por padrão, as mensagens Sigfox são transmitidas sem nenhuma 

encriptação, caso a aplicação tenha dados que necessitem ser criptografados, 

Sigfox permite que os usuários implementem suas soluções de criptografia e 

também disponibilizam uma opção baseada no próprio protocolo Sigfox. 

 

 No caso da segurança da estação base, existe uma ligação entre o sistema 

operacional e o hardware que faz com que a estação só consiga iniciar um sistema 

operacional feito pela Sigfox, da mesma forma que um sistema operacional da 

Sigfox só consegue ser iniciado em uma estação base Sigfox. A comunicação entre 

uma estação base e o Sigfox Support System é feita por uma conexão VPN. 

 

 O Sigfox Support System é essencialmente uma cloud-based network 
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armazenada em data centers seguros escolhidos pela Sigfox. A utilização deste 

modelo de rede também contribui para a alta disponibilidade do serviço. 

 

3.8 COBERTURA 

 

 Sigfox é uma rede pública. Isso significa que, para se comunicar, os 

dispositivos finais contam com a infraestrutura implementada em um local pela 

própria Sigfox ou por operadores locais. Sigfox possui uma rede que cresce 

rapidamente, já estando presente em mais de 70 países. A rede já possui uma 

grande cobertura na Europa e em boa parte das principais cidades do mundo. 

 

 No Brasil, a Sigfox atua com uma empresa parceira chamada WND Brasil e já 

está presente em todas as capitais. As figuras 13 e 14 mostram respectivamente, a 

cobertura mundial da Sigfox em março de 2020 e a cobertura no estado do Rio de 

Janeiro. 

 

 

 

Figura 13 - Cobertura da rede Sigfox, em roxo os países onde a rede já está presente, em 

azul os locais com alcance da rede 

Fonte: [9] 
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Figura 14 - Cobertura da Sigfox no estado do Rio de Janeiro 

Fonte: [9] 
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4 COMPARAÇÃO EM TERMOS DE IOT ENTRE AS PRINCIPAIS TECNOLOGIAS 

LPWAN: SIGFOX, LORA E NB-IOT  

 

 

 São muitos os fatores que devem ser levados em consideração na hora de 

escolher qual tecnologia LPWAN será utilizada em uma aplicação de IoT. Veremos 

nos itens abaixo as semelhanças e diferenças entre a Sigfox e as tecnologias LoRa 

e NB-IoT. 

 

1. Duração da bateria: Em relação a duração da bateria, tanto os dispositivos 

Sigfox quanto os LoRa e os NB-IoT ficam em estado suspenso quando 

não estão transmitindo, o que reduz a energia consumida e também a vida 

útil dos dispositivos finais. No entanto, os dispositivos NB-IoT consomem 

energia adicional devido a comunicação síncrona e seu modo de acesso 

OFDM/FDMA que consome mais energia. Com isso, ao se utilizar uma 

bateria, os dispositivos NB-IoT possuem uma menor vida útil em 

comparação com os Sigfox e LoRa. 

 

2. Qualidade de serviço: Quando falamos de qualidade de serviço (QoS), 

Sigfox e LoRa não conseguem oferecer a mesma qualidade que NB-IoT, 

pois utilizam espectros não licenciados e protocolos de comunicação 

assíncronos. Sigfox e LoRa são mais suscetíveis a ocorrência de 

interferências, múltiplos caminhos e desvanecimento. O NB-IoT utiliza um 

espectro licenciado e protocolo síncrono baseado no LTE, o que resulta 

em um custo mais alto, mas por outro lado é o que permite o NB-IoT 

alcançar um QoS mais alto. Quando trabalhamos com aplicações que 

demandam um alto QoS e não possuem grandes limitações de custos, o 

NB-IoT se torna mais vantajoso que Sigfox ou LoRa. 

 

3. Latência: Quando estamos buscando aplicações que exigem uma latência 

baixa, o NB-IoT se torna a melhor opção. O LoRa possui a classe C, que 

possui uma latência baixa, porém com um custo de energia maior. Sigfox é 
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o que possui o pior desempenho em relação a latência e deve ser usado 

em aplicações que não são sensíveis a este fator. 

 

4. Escalabilidade: Sistemas de IoT geralmente requerem a conexão de um 

grande número de dispositivos e as tecnologias LPWAN funcionam bem 

com uma grande quantidade e densidade de dispositivos conectados. 

Várias técnicas são utilizadas para lidar com esta grande quantidade de 

dispositivos, como o uso eficiente da diversidade espacial e temporal. 

Sigfox e LoRa permitem conectividade de até 50.000 dispositivos finais por 

célula, enquanto o NB-IoT consegue até 100.000 dispositivos [12].  

 

5. Quantidade de informação a ser transmitida: Em relação a quantidade de 

informação a ser transmitida, o NB-IoT permite a transmissão de dados de 

até 1600 bytes enquanto o do LoRa depende do fator de dispersão e da 

banda escolhida, podendo ir de 300 bps até 50 kbps [5]. Como foi 

mostrado no capítulo 3, Sigfox permite apenas 12 bytes de carga útil, o 

que é uma limitação para aplicações que precisem enviar grandes 

quantidades de dados. 

 

6. Cobertura e alcance: Sigfox possui um alcance que ultrapassa 40 km, o 

que permite que uma cidade de médio porte possa ser coberta por uma 

única estação base. LoRa possui um alcance menor, de cerca de 16 km. 

NB-IoT tem o menor alcance das três, não chegando a 10 km [5]. Além 

disso tem sua implantação limitada a locais com presença de estações 

base LTE, não sendo adequado para regiões pouco povoadas que não 

dispõem de cobertura. 

 

7. Custo de implementação: As especificações do NB-IoT foram criadas 

apenas em 2016, assim a sua implementação ainda está em um estágio 

inicial. Sigfox e LoRa já possuem redes bem estabelecidas em dezenas de 

países e estão em processo de expansão. O LoRa, ao contrário do NB-IoT 

e Sigfox, permite a implantação de redes locais (LANs) utilizando o 

gateway LoRa, o que faz dela a opção com maior flexibilidade. Outros 



39 

 

fatores que influenciam é o custo do licenciamento do espectro, 

implementação da rede e custo dos dispositivos finais. A tabela 1 mostra 

uma comparação dos custos em Euros destes fatores das três tecnologias. 

Como pode ser verificado na tabela, o custo de implantação do NB-IoT é 

bem superior ao custo do Sigfox e LoRa.  

 

Tabela 1 - Comparação de custo de implementação entre tecnologias LPWAN [5] 

Tecnologia 

Custo de 

licenciamento  

do espectro 

Custo de implantação  

da rede 

Custo do 

dispositivo final 

Sigfox 
Espectro não 

licenciado 
Estação base:    > € 4000  < € 2  

LoRa 
Espectro não 

licenciado 

Gateway:    > € 100   

Estação base:    > € 1000  
Entre € 3 e € 5  

NB-IoT > 500 M €/MHz Estação base:  > € 4000  > € 20 

 

  Como podemos ver na figura 15, cada tecnologia tem suas vantagens 

em diferentes fatores de IoT, sendo assim cada uma tem seu lugar no mercado de 

IoT.    

   

 

Figura 15 - Comparação entre as principais tecnologias LPWAN 

Fonte: [5]  
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5. IOT COM APLICAÇÕES EM MONITORAMENTO DE AMBIENTES 

 

O monitoramento de um ambiente é a coleta de dados do mundo físico que 

determinam as condições deste ambiente. Essa aquisição de dados se mostra muito 

importante para identificar indicadores que podem ser usados para mostrar onde 

melhorias podem ser feitas, para identificar riscos, para criar políticas de 

desenvolvimento sustentável, para identificar formas de reduzir custos e aumentar a 

eficiência. 

 

O uso de monitoramento ambiental com IoT permite uma avaliação confiável 

e contínua das condições e tendências deste ambiente. As aplicações de IoT nesta 

área são diversas: monitoramento do clima, agricultura comercial, proteção de 

espécies ameaçadas de extinção, gerenciamento de recursos hídricos, prevenção 

de desastres ambientais e muito mais.  Este monitoramento desempenha um papel 

importante na detecção de indicadores de curto e longo prazo da saúde de um 

ecossistema, que incluem a qualidade do ar, da água e do solo. Avaliar a saúde de 

nossos recursos naturais também é essencial para um planejamento e formulação 

de políticas ambientais eficazes. 

 

5.1 DESAFIOS NA COLETA DE DADOS TRADICIONAL 

 

Os métodos convencionais de coletas de dados evoluíram significativamente 

nas últimas décadas, mas ainda enfrentam muitos desafios. As medições podem ser 

feitas diretamente por uma pessoa coletando amostras no local ou por dispositivos 

que coletem os dados, mas que apenas os armazene, sem transmiti-los. Nestes dois 

casos, temos a necessidade de que uma pessoa se desloque até o local onde a 

medição é realizada. Isso apresenta problemas como: 

 

• dificuldades de acesso a terrenos difíceis, como por exemplo acesso a um 

medidor que coleta dados do clima localizado em uma montanha ou em 

uma floresta densa. 

 

• risco de contaminações da pessoa que realiza a medição, como por 
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exemplo, para medir níveis de poluição de um rio ou a presença de gases 

perigosos como gás sulfídrico ou metano em uma indústria química, a 

pessoa precisa utilizar diversos equipamentos de proteção para evitar 

contato com os poluentes ou com o gás. 

 

• segurança física da pessoa que realiza a medição, como no caso de uma 

pessoa que realiza uma medição da integridade de uma barragem que 

corre risco de romper. 

 

• a dificuldade de realizar medições em intervalos regulares, principalmente 

em casos que uma variação nas condições do ambiente que represente 

um risco precisa ser informada com rapidez para possibilitar uma resposta 

rápida e evitar danos a produções, pessoas ou estruturas. 

 

• o grande número de recursos necessários para se levar uma pessoa ao 

local de medição.  

 

5.2 OS DESAFIOS DE IOT NA COLETA DE DADOS 

 

A internet das coisas torna a coleta de dados muito mais fácil e rápida. Com o 

uso de sensores e dispositivos IoT, podemos coletar informações de um ambiente 

sem a necessidade de uma pessoa ir até o local com um aparelho de medição. 

Estes dados são transmitidos através do dispositivo IoT para um sistema onde serão 

armazenados e analisados. Esta análise poderá ser feita por uma pessoa que 

tomará decisões com base nos dados observados ou por uma inteligência artificial, 

que poderá ser programada para enviar mensagens ou acionar alarmes toda vez 

que os dados medidos alcançarem limites pré-definidos. Veremos abaixo os desafios 

enfrentados pelos dispositivos IoT para efetuar a transmissão dos dados coletados: 

 

• Alcance: em muitas aplicações os dispositivos IoT estão localizados a 

centenas ou até mesmo milhares de metros do receptor, como nos 

casos de se monitorar uma plantação em um grande latifúndio ou áreas 

de difícil acesso. Nesses casos, tecnologias de transmissão de longa 
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distância são requeridas. 

 

• Consumo de energia: Os dispositivos que realizam a medição e a 

transmissão dos dados em um ambiente precisam ser de baixo 

consumo de energia, pois os sistemas de monitoramento geralmente 

são vastos e de difícil acesso, o que dificulta e encarece a reposição de 

baterias. Uma opção é o uso de captação de energia solar, porém 

ainda é uma forma com custo alto e as placas solares menores e mais 

baratas são capazes de gerar uma quantidade pequena de energia, o 

que ainda exige que o dispositivo IoT tenha um consumo baixo. Sendo 

assim, dispositivos com baixo consumo significam um tempo de vida 

maior do dispositivo. 

 

• Escalabilidade: sistemas de monitoramento geralmente utilizam uma 

grande quantidade de sensores espalhados para cobrir grandes áreas, 

sendo assim requerem tecnologias de comunicação que tenham uma 

boa escalabilidade.  

 

• Custo: Como em muitas aplicações precisamos de grandes 

quantidades de dispositivos, para que a implementação do sistema se 

torne viável, os dispositivos precisam ser de baixo custo de fabricação, 

manutenção e de instalação.  

 

• Durabilidade: os dispositivos precisam funcionar por muitos anos, 

portanto precisam ser robustos e não necessitem de manutenções em 

intervalos curtos. 

 

• Qualidade de serviço: os dados coletados precisam ser transmitidos 

rapidamente e sem erros assim que um evento que represente um 

risco ocorra para permitir que uma decisão rápida seja tomada, 

portanto a latência e a taxa de erros são fatores importantes. Outro 

fator importante relacionado à QoS é a largura de banda, como muitos 
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sistemas exigem a interconexão de vários dispositivos IoT, a 

infraestrutura de comunicação deve ter capacidade para suportar 

várias mensagens transmitidas simultaneamente, sem afetar muito a 

latência da rede. 

 

Como podemos notar, os dispositivos IoT utilizados precisam preencher 

alguns requisitos, principalmente em relação a alcance, consumo de energia e custo. 

 

As tecnologias de comunicação como Bluetooth e ZigBee possuem muitas 

limitações de uso em monitoramento de ambientes, pois, embora não consumam 

muita energia, são tecnologias de curto alcance.  

 

As redes celulares permitem um longo alcance, porém, além de apresentarem 

um custo alto, consomem bastante energia durante o processo de comunicação, o 

que é uma grande desvantagem caso não exista a possibilidade de uma fonte 

contínua de energia.  

 

A tecnologia de WiFi já é bastante utilizada para monitoramento de alguns 

tipos ambientes residenciais, corporativos e industriais, mas, assim como no caso 

das redes celulares, possuem um alto consumo de energia, o que inviabiliza o uso 

para muitos tipos de ambientes. 

 

5.3 USO DE TECNOLOGIAS LPWAN NA COLETA DE DADOS 

 

Para preencher os requisitos de longo alcance, baixo consumo de energia e 

baixo custo, as tecnologias LPWAN aparecem como a opção mais adequada. Como 

apresentado nos capítulos anteriores, tanto Sigfox quanto LoRaWAN e NB-IoT 

cumprem estes requisitos, porém, dependendo dos requisitos do sistema de 

monitoramento que se deseja implantar, uma tecnologia LPWAN pode ser mais 

adequada do que as outras. 

 

NB-IoT permite um maior número de dispositivos conectados sem que ocorra 

um aumento da taxa de erro, possui uma latência menor, uma taxa de dados maior e 
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um melhor QoS, porém, em comparação com as outras duas tecnologias LPWAN 

citadas, possui um alcance menor, um maior consumo de energia e um custo maior. 

Estas características tornam o NB-IoT adequado para monitoramento de ambientes 

em locais que já possuam cobertura de rede celular e que não sejam de difícil 

acesso, para permitir a troca das baterias. LoRaWAN e Sigfox, além de 

apresentarem um consumo de energia menor, possuem alcance maior e custos 

menores que NB-IoT, fazendo destas tecnologias uma escolha adequada para 

aplicações em que necessitamos que o dispositivo de monitoramento esteja 

implantado em um local de difícil acesso, o que requer que ele funcione por muitos 

anos sem que seja necessária uma manutenção.  
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6. APLICAÇÕES DE SIGFOX NO MONITORAMENTO DE AMBIENTES 

 

Agora que já vimos como Sigfox funciona, precisamos entender como o 

padrão da rede Sigfox pode auxiliar a superar os desafios da coleta de dados de 

diversos tipos de ambientes. Neste capítulo serão apresentados estudos de 

aplicações de IoT no monitoramento de água, solo e ar que utilizam Sigfox para a 

transmissão de dados.  

 

6.1 SIGFOX NO MONITORAMENTO DE QUALIDADE DA ÁGUA 

 

No contexto do monitoramento ambiental, IoT pode ser utilizada em sistemas 

de monitoramento da qualidade da água. Em locais remotos ou de difícil acesso, 

como lagos, represas, pântanos e mares, sensores podem ser utilizados para coletar 

periodicamente parâmetros da água como pH, turbidez e temperatura. Como esse 

monitoramento requer a transmissão de pequenas mensagens em longas distâncias, 

Sigfox pode ser utilizado. A seguir veremos um protótipo proposto por uma equipe 

de cinco pesquisadores do Department of Electrical and Information Engineering e 

do Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni, ambos do 

Politecnico di Bari [13]. 

 

O protótipo de código aberto chamado de WaterS foi projetado 

especificamente para monitoramento ambiental. A principal ideia do projeto é o 

desenvolvimento de um sistema de medição da qualidade da água, capaz de realizar 

operações de sensoriamento utilizando uma interface de rádio compatível com 

Sigfox. Este protótipo foi desenvolvido e posteriormente a solução foi testada, 

validada e avaliada experimentalmente. 

 

O uso do Sigfox foi adotado como o protocolo de comunicação pois oferece 

uma transmissão ampla e alta segurança de comunicação, além de possuir uma 

funcionalidade de comando e controle bidirecional, permitindo o controle remoto. 

Como o protótipo é projetado para otimizar o consumo de energia, o baixo consumo 

do módulo Sigfox ajuda a aumentar a vida útil da bateria. O sistema também foi 

projetado para reduzir a necessidade de manutenção ou intervenção humana. Todas 
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essas características são altamente desejáveis no contexto de monitoramento 

ambiental.  

 

O módulo WaterS é um sistema de monitoramento compatível com IoT Sigfox 

capaz de medir remotamente os parâmetros de qualidade da água. O sistema de 

comunicação do módulo abrange cinco componentes principais: 

 

• Um dispositivo móvel (localizado no próprio módulo) 

• Um gateway Sigfox 

• A nuvem Sigfox (Sigfox support system) 

• Um servidor de aplicativos 

• Aplicativo móvel baseado em Android 

 

Os requisitos principais do projeto eram a capacidade de obter e lidar com 

várias solicitações de diferentes estações base simultaneamente, a capacidade de 

resposta e a possibilidade de recuperação de dados de forma segura e imediata. O 

módulo WaterS pode ser visto na figura 16. 

 

 

Figura 16 - módulo WaterS 

Fonte: [13] 
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Na figura 17 podemos ver que o dispositivo móvel é composto por uma placa 

principal, pelos sensores e por um módulo de Sistema de Posicionamento Global 

(GPS).  

 

 

Figura 17 - Módulo WaterS aberto 

Fonte: [13] 

 

A placa principal é um Arduíno MKRFOX12001, baseado no Microchip 

SAMD21 MicroController Unit (MUC) com uma velocidade de clock de 48 MHz e um 

módulo ATA8520 Sigfox. Para adquirir as coordenadas geográficas, o WaterS utiliza 

uma antena GPS UBLOX NEO-8M5. 

 

O módulo possui três sensores diferentes para detecção da qualidade da 

água, o primeiro é um sensor de pH que retorna um valor de saída analógico entre 0 

e 14. Na natureza, o pH da água pode mudar consideravelmente, mas mudanças 

inesperadas ou muito rápidas podem revelar poluição ou outros elementos na água, 

que com um monitoramento regular do pH serão rapidamente detectados. O 

segundo é um sensor de turbidez que detecta a qualidade da água e retorna um 

valor de 0 a 5, sendo 0 a água mais turva e 5 a mais límpida. Este sensor usa a 

medição da taxa de transmissão e dispersão da luz, a medição das partículas 

suspensas na água e dos Sólidos Suspensos Totais (SST). O terceiro é um sensor 

térmico que detecta a temperatura da água. 

 

Em relação a alimentação, o módulo foi equipado com uma bateria de Lítio de 
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3,7 V e 720 mAh, que é usada como fonte de alimentação principal, e um 

Seedstudio Solar Shield V2.2, componente este que conecta um painel solar que 

recarrega a bateria durante o dia. O WaterS foi concebido para lidar com as 

limitações de energia típicas dos dispositivos IoT, garantindo assim uma vida útil 

maior da bateria, que pode ser recarregada graças a um painel solar que fornece 

330mA em condições de luz favoráveis, sendo assim, capaz de carregar 

completamente a bateria em cerca de duas horas e trinta minutos.  

 

Para reduzir o consumo de energia, o módulo otimiza os ciclos de medição e 

transmissão, resultando em um consumo de apenas 0,98 mA quando o dispositivo 

não está transmitindo ou realizando medições, ou seja, está no modo de hibernação. 

O pior valor de consumo de energia medido para quando o módulo está operando 

enviando dados por 15 segundos a cada hora é de 125,5 mA.  

 

A primeira detecção é realizada após 15 segundos que o sistema é ativado, 

incluindo o tempo de envio da mensagem Sigfox. Após isso, o sistema entra no 

modo de hibernação por 3585 segundos, portanto o sistema é ativado 15 segundos 

a cada uma hora, totalizando 360 segundos por dia. Realizando os cálculos de 

consumo de energia, vemos que o consumo diário é de 35,85 mA, sendo 12,55 

quando está ativado e 23,3 mA quando está no modo de hibernação. Os valores de 

consumo de energia de casa componente podem ser encontrados na tabela 2.  

 

Tabela 2 - Especificação de consumo para cada componente nos modos ativo e de 
hibernação [13] 

Componente Modo ativo Modo de hibernação 

MUC Antena 6,48 mA 4,3 uA 

Sensor de PH 10 mA 0,28 mA 

Sensor de turbidez 40 mA 0,4 mA 

Sensor térmico 2 mA 0,1 mA 

GPS 67 mA 0,2 mA 

Total 125,5 mA 0,98 mA 
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Com base nos dados da tabela 2, a vida útil nominal da bateria é de 21 dias. 

O painel solar utilizado é capaz de recarregar completamente a bateria em apenas 6 

horas de luz solar, pois atinge um valor de 126,4 mA. Existe ainda a possibilidade de 

melhorar esses valores de consumo ainda mais reduzindo a velocidade do clock do 

microcontrolador ou removendo ou desabilitando componentes de hardware extras. 

O preço final do protótipo foi de 112 euros, valor esse que poderia ser bastante 

reduzido no caso de uma fabricação em massa deste módulo. 

 

O sistema Sigfox permite receber, classificar e armazenar a aquisição de 

dados provenientes das estações base Sigfox e permite algumas funcionalidades 

como o gerenciamento de usuário, de dispositivo, uma interface de programação de 

aplicativos (API) e callbacks. Os callbacks são utilizados para configurar a forma de 

encaminhamento de uma mensagem recebida pelo Gateway para o servidor de 

aplicativos. Neste caso, temos dois tipos de mensagens, chamadas de Frame Type 

0 e Frame Type 1. 

 

O primeiro tipo (Frame Type 0) contém os valores medidos pelos sensores, 

sendo três valores: temperatura (float, 32 bits), pH (integer, 16 bits) e turbidez 

(integer, 16 bits). O segundo tipo (Frame Type 1) contém as informações de 

geolocalização, sendo latitude (float, 32 bits) e longitude (float, 32 bits). 

 

Quando o quadro é recebido pelo servidor de aplicativos, ele e analisado para 

se identificar o tipo de informação e armazena-la no banco de dados adequado. O 

servidor de aplicação roda em um sistema operacional Linux (Debian), é configurado 

com Apache 2.2.27 e usa como Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) o 

MySQL 5.5.51. 

 

Da perspectiva do usuário, sempre que um cliente solicita uma informação, 

ele abre o aplicativo Android, realiza a autenticação no servidor e envia uma 

solicitação JavaScript Object Notation (JSON). O servidor de aplicativos retornará os 

últimos dados coletados da nuvem Sigfox preenchendo uma mensagem estruturada 

em JSON. Na figura 18 podemos ver os dados são visualizados no aplicativo 

Android. Informações como o nome do dispositivo, a última posição detectada por 
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GPS e a data e horário da última vez que o dispositivo estava ativo são mostradas, 

além dos dados coletados pelos sensores. O aplicativo foi desenvolvido pelos 

autores utilizando um SDK para Android, tornando-o compatível com um grande 

número de dispositivos. 

 

 

Figura 18 - Aplicativo em Android do WaterS 

Fonte: [13] 

 

Podemos ver que a tecnologia Sigfox utilizada no módulo WaterS cumpre a 

função para a qual foi desenvolvida, sendo capaz de transmitir a longas distâncias 

os dados relacionados a qualidade da água coletados pelo módulo WaterS, 

atendendo a demanda do baixo consumo de energia.  

 

6.2 SIGFOX NO MONITORAMENTO DO SOLO E AGRICULTURA 

 

O crescimento da população mundial e as mudanças climáticas trazem 

desafios enormes para a agricultura, a necessidade de alimentos está em constante 
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crescimento ao mesmo tempo que problemas como o empobrecimento do solo, a 

escassez de recursos, eventos climáticos cada vez mais extremos e o processo de 

desertificação avançam.  

 

Nas últimas décadas, a tecnologia tem sido cada vez mais utilizada no campo 

com sucesso para expandir a produção em áreas cada vez menores e mais 

recentemente o uso da coleta de dados tem sido implementado cada vez mais para 

se monitorar as plantações e assim, otimizar recursos e maximizar a produção. Os 

métodos tradicionais de coletar dados ainda estão em uso, como o uso de mão de 

obra humana periodicamente para determinar as diferentes condições, como 

temperatura, níveis de água, quantidade de pesticidas e presença de pragas nas 

plantações.  

 

Tecnologias IoT se apresentam como grandes soluções para aumentar a 

produtividade, reduzir a necessidade de mão de obra humana e permitir um 

monitoramento mais frequente. Como plantações geralmente se estendem por 

muitos quilômetros quadrados e se localizam em áreas rurais, com pouca cobertura 

de redes celulares e com acesso limitado a rede elétrica, a tecnologia Sigfox se 

mostra como uma potencial solução para permitir a conectividade de dispositivos IoT 

na agricultura. 

 

Os principais fatores que influenciam no crescimento das plantas são a 

temperatura, a umidade e a intensidade da luz. Esses dados podem ser medidos 

com precisão aceitável utilizando sensores de baixo custo e disponíveis no mercado 

por diversos fabricantes, sendo assim, ao se utilizar uma tecnologia de baixo custo 

para a transmissão destes dados, como é o caso do Sigfox, podemos desenvolver 

dispositivos IoT que se tornem atrativos para o uso na agricultura.  

 

No artigo escrito por Floarea Pitu e Nicoleta Cristina Gaitan, da Faculty of 

Electrical Engineering and Computer Science da Stefan cel Mare University of 

Suceava [14], é proposto um sistema de monitoramento capaz de coletar 

informações do ambiente que pode ser utilizado em plantações e utiliza Sigfox para 

a transmissão dos dados coletados. O sistema proposto consiste em uma placa de 
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desenvolvimento PYCOMM LOPY 4 (LoPy4) junto do Pysense, esta é uma 

plataforma adequada a muitas aplicações de IoT que utilizam Sigfox, LoRa, WiFi e 

Bluetooth, oferecendo uma boa combinação entre desempenho e flexibilidade. O 

LoPy4 pode ser programado usando os plugins MicroPython e Pymakr. O sistema 

proposto foi testado em uma plantação de rabanetes e pode ser visto na figura 19. 

 

 

Figura 19 - Sistema proposto em uso no monitoramento de plantas de rabanete 

Fonte: [14] 

 

O Pysense é uma placa que contém vários tipos de sensores, incluindo 

sensores de luminosidade, pressão, umidade e temperatura, que são os sensores 

utilizados no sistema proposto. Os sensores utilizados são: 

 

• SI7006-A20:  é um sensor I2C que integra elementos para medições de 

umidade e temperatura, um conversor analógico para digital, 

capacidade de processamento de sinal e uma interface I2C. O SI7006 

garante grande precisão e baixo consumo de energia, sendo uma 

solução muito adequada a dispositivos IoT. Os parâmetros de 

calibração dos sensores são armazenados na memória não volátil do 

chip, o que permite a troca do sensor sem a necessidade de 

recalibração ou modificações de software.  
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• MPL3115A2: é um sensor de pressão piezoelétrico compacto que inclui 

uma interface digital I2C e possui uma escala de medição suficiente 

para cobrir todos as medições possíveis na Terra. Este sensor retorna 

saídas digitalizadas em Pa para pressão e graus Celsius para 

temperatura.  O circuito integrado do sensor pode ser programado pelo 

usuário para a criação de modos de economia de energia, de 

interrupção e de aquisição autônoma de dados. O consumo de energia 

durante a medição é baixo, sendo necessário apenas 40µA. 

 

• LTR 329ALS-01 é um sensor digital I2C que trabalha com uma baixa 

tensão que converte a intensidade da luz em uma saída digital. Ele 

garante uma resposta linear para uma faixa de 0,01 a 64k lux. 

 

Para a realização dos testes de medição o dispositivo foi programado em 

Python usando o programa Atom e para cada sensor foi escrito um código fonte. 

Após o carregamento e execução do código os valores obtidos são mostrados no 

console principal do programa (figura 20) e podem ser exportados para um banco de 

dados. Todo o dispositivo tem um consumo de até 15mA e é alimentado por tensões 

de 3,3V e 5,5V.  

 

 

Figura 20 - Exibição dos resultados das medições dos sensores 
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Fonte: [14] 

 

Outro dispositivo para monitoramento de uma plantação usando sensores e 

um transmissor Sigfox foi proposto por uma equipe de pesquisadores do Department 

of Electrical Engineering and Computer Science da University of Liège [15]. O 

dispositivo desenvolvido pelos pesquisadores oferece suporte a uma grande 

variedade de sensores e foi testado no monitoramento de um vinhedo coletando 

dados de temperatura, umidade e luminosidade. O dispositivo descrito usa uma 

unidade de processamento de energia (PMU) altamente eficiente, possui uma célula 

fotovoltaica que capta energia solar e o sistema também pode ser alimentado por 

uma bateria.  

 

A escolha da tecnologia Sigfox no desenvolvimento deste dispositivo foi 

motivada pela cobertura quase completa da rede Sigfox na Bélgica, pelo 

desempenho nos testes de conexão utilizando o kit de avaliação (ATA8520-EK4-E) e 

pelo fato de que vários fabricantes distribuem chipsets Sigfox, permitindo uma 

grande escolha de componentes. O dispositivo desenvolvido pode ser visto na figura 

21 e mede apenas 100mm de comprimento por 54mm de largura, com uma 

espessura de 15mm.  

 

 

Figura 21 - Foto do dispositivo desenvolvido 

Fonte: [15] 
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A arquitetura do dispositivo compreende três blocos principais: 

 

• Bloco funcional: compreende o microcontrolador (ATMEGA328P), bem 

como o módulo de rádio (ATA8520E) e a antena. Duas antenas de 868 

MHz, uma antena helicoidal e uma dipolo, foram projetadas e 

conectadas ao kit autônomo ATA8520-EK4-E. Os alcances das 

antenas foram avaliados em várias condições e ambas produziram 

resultados semelhantes, sendo selecionada a helicoidal devido ao fato 

de ser mais compacta. 

 

• Bloco de alimentação: permite a alimentação do dispositivo tanto por 

uma bateria (CR2016) quanto pela energia captada do painel solar. A 

bateria CR2016 tem uma tensão nominal de 3 V, fornece corrente 

padrão de 0,2 mA com máximo de 3 mA. Essa bateria não seria 

adequada para fornecer as correntes necessárias para uma 

transmissão Sigfox, dado que elas excedem 3 mA durante alguns 

segundos, porém os períodos em que a corrente consumida excede a 

corrente máxima são limitados, permitindo que o aquecimento térmico 

da bateria não seja um fator a ser considerado. Além disso, a queda de 

tensão causada é parcialmente compensada por um capacitor. 

 

• Bloco do sensor: Um sensor de temperatura e umidade (SHT21 da 

Sensirion) foi colocado no dispositivo e este sensor foi escolhido por ter 

um bom compromisso entre baixo consumo de energia e alta precisão 

de medição. 

 

O dispositivo é programado para seguir os seguintes passos: 

 

1. Inicializações gerais; 

2. Inicialização do Sigfox; 

3. Coleta de dados pelos sensores; 

4. Envio de dados através do Sigfox; 
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5. Desativação dos módulos e entrada no modo de hibernação por um 

período programado; 

 

O consumo de energia do dispositivo foi validado experimentalmente medindo 

primeiro a corrente consumida durante o período de hibernação com o uso de um 

multímetro digital e em seguida a energia consumida durante a transmissão Sigfox 

foi medida com um osciloscópio digital. O resultado da medição durante uma 

transmissão Sigfox é mostrado na figura 22, onde podemos notar três fases de 

transmissão distintas, correspondendo as três transmissões da mensagem em três 

canais diferentes que como vimos no capítulo 3, é uma característica do protocolo 

Sigfox. 

 

 

Figura 22 - Corrente consumida durante uma transmissão Sigfox 

Fonte: [15] 

 

Como a corrente média consumida durante o período de hibernação é quase 

insignificante em comparação com a corrente consumida durante o período no qual 

o dispositivo está ativo, a autonomia será determinada principalmente pela 

frequência das transmissões Sigfox. 

 

Como dito anteriormente, o dispositivo pode ser alimentado por uma bateria 
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CR2016 ou por uma PMU que capta energia solar, esta PMU é capaz de armazenar 

8 J. As medições realizadas confirmaram que a energia necessária para uma 

transmissão Sigfox é constante e igual a 0.5 J, ou seja, em situação de total 

escuridão o sistema é capaz de realizar cerca de 16 transmissões utilizando apenas 

a energia armazenada pela PMU. Também foram realizados pelos autores do artigo 

testes em condição de luz, em um dia nublado, e o dispositivo seria capaz de 

transmitir dados a cada 5 minutos utilizando a energia captada pela PMU, porém 

como vimos anteriormente, uma assinatura Sigfox impõe um limite na quantidade de 

mensagens que podem ser enviadas diariamente, sendo no máximo 140 

mensagens, impedindo o envio a cada 5 minutos. Outro teste realizado foi a 

transmissão utilizando apenas a bateria CR2016, que foi capaz de realizar 1077 

transmissões Sigfox, porém ao se adicionar um supercapacitor de 1 F e um resistor 

de 220 Ω foi observada um aumento de 27% no número de transmissões. 

 

O dispositivo teve seu uso testado em um vinhedo em Boncelles (Bélgica). 

Foram usados dois dispositivos, um colocado diretamente no solo e outro fixado em 

uma estaca com altura de 1 metro, conforme mostrado na figura 23. 

 

 

Figura 23 - Dispositivos colocados no vinhedo. (Esquerda) No solo. (Direita) Na estaca a 1m 

de altura. 

Fonte: [15] 
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Os dados para temperatura foram coletados ao longo de 24h e foi observado 

que os dispositivos desenvolvidos cumpriram o objetivo de periodicamente enviar 

dados coletados do solo com baixo consumo de energia, através da tecnologia 

Sigfox.  

 

6.3 SIGFOX NO MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR 

 

Outra aplicação de monitoramento de ambientes que IoT pode ser utilizado é 

o monitoramento do ar. Com a tecnologia IoT, ambientes internos e externos podem 

ser monitorados quanto ao nível de oxigênio, umidade, poeira, CO2 e presença de 

fumaça ou outros materiais perigosos. A seguir, veremos um projeto de detecção de 

gases inflamáveis e fumaça utilizando Sigfox e a plataforma IoT Tago.IO, adaptado 

das referências bibliográficas de número [16-18]. 

 

Os motivos que levaram o autor do artigo a utilizar Sigfox foram o preço do 

Modem, a questão de não precisar se preocupar com a infraestrutura de 

conectividade e a confiabilidade oferecida pelo Sigfox. Como placa principal foi 

utilizado um Arduino UNO e Para a conectividade Sigfox ao Arduino UNO foi 

utilizado o shield IoT Tatamaya Black e a placa de conectividade SigBOT. A escolha 

destes componentes foi motivada pelo fato não precisar se preocupar com as 

conexões elétricas e o fato da Tatamaya Black já possuir diversos periféricos que 

facilitam futuros projetos.  

 

O sensor utilizado para a detecção de gases inflamáveis e fumaça foi um 

módulo com sensor MQ-2, que pode ser visto na figura 24, e inclui um comparador 

utilizado para gerar uma saída digital, que pode ser lida como dois estados: “há 

gases inflamáveis e fumaça” e “não há gases inflamáveis e fumaça”. O módulo é 

alimentado com 5V e possui ainda um potenciômetro para ajuste de sua 

sensibilidade, que deve ser ajustado de acordo com o nível de gases/fumaça que se 

deseja detectar no ambiente. O sensor suporta detecção de gases numa faixa de 

concentração que vai de 300 ppm até 10000 ppm. 
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Figura 24 - módulo com sensor MQ-2 

Fonte: [16] 

 

A leitura do módulo sensor MQ-2 é feita através de sua saída digital, que é 

conectada ao GPI012 do Arduino UNO. Quando o sensor detecta gás inflamável ou 

fumaça, um payload Sigfox é imediatamente enviado para a plataforma Tago.IO. Na 

plataforma Tago.IO, alertas pré-programados são enviados aos responsáveis para 

solucionar o problema, minimizando o tempo de ação humana contra o problema 

detectado. O circuito esquemático do projeto é mostrado na figura 25. 

 

 

 

Figura 25 - circuito esquemático do projeto 

Fonte: [16] 
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O funcionamento do software embarcado do projeto é o seguinte: 

 

• A cada 15 minutos é realizada a leitura da temperatura ambiente 

(sensor LM35 da Tatamaya Black) e o dado obtido é enviado para a 

Sigfox Cloud; 

 

• A cada 15 minutos é realizada a leitura do sensor de gases inflamáveis 

e fumaça (MQ-2) e o dado obtido é enviado para a Sigfox Cloud; 

 

• Se forem detectados a presença de gases inflamáveis ou fumaça a 

qualquer momento, é feito o envio de um pacote contendo a 

temperatura ambiente a byte indicando a detecção de gases 

inflamáveis e/ou fumaça; 

 

• O LED ligado ao GPIO 13 é utilizado como indicador de operação do 

dispositivo, caso esteja piscando, o dispositivo estará operante. 

 

O projeto montado pode ser visto na figura 26 e o código-fonte do projeto 

pode ser encontrado na referência bibliográfica [19]. 

 

 

Figura 26 - Projeto completo montado 

Fonte: [16] 
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Os dados recebidos foram visualizados acessando a conta no Backend 

Sigfox. São exibidos os 12 bytes enviados, sendo eles: 

 

• Byte 0: temperatura ambiente (°C) 

 

• Byte 1: estado do sensor de gases inflamáveis e fumaça, sendo 0 para 

não detectado e 1 para detectado 

 

• Bytes 2 a 11: reservado para uso futuro 

 

 

A qualidade do sinal de transmissão também é mostrada ao acessar o 

Backend Sigfox. Caso a qualidade do sinal de transmissão estiver baixa, pode 

indicar que a antena utilizada não é adequada para o uso de Sigfox, o dispositivo 

pode estar em uma área com pouca cobertura Sigfox ou que a fonte não é adequada 

para alimentar o modem, que tem um pico de consumo de corrente elétrica de até 

120 mA quando está transmitindo. 

 

Os dados recebidos no Sigfox Cloud foram direcionados para a plataforma IoT 

Tago.IO através da criação de uma callback de uplink. Com a integração entre 

Sigfox Cloud e Tago.IO realizada, foi criado um dashboard para a visualização dos 

dados recebidos.  

 

 Como última etapa deste projeto, foi criado um alerta por email para quando 

forem recebidos dados indicando presença de gás inflamável e/ou fumaça. A figura 

27 mostra este email. A latência total para receber o alerta por e-mail considera o 

tempo de envio da informação para uma estação Sigfox, a latência da Sigfox Cloud 

em receber e redirecionar a mensagem, a latência da Tago.IO em receber a 

mensagem e enviar o email e, por último, a latência do servidor de email utilizado. 
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Figura 27 - email de alerta enviado pela Tago.IO para o caso de detecção de gás inflamável 

e/ou fumaça 

Fonte: [18] 
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7 CONCLUSÕES  

 

7.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O uso da tecnologia para coletar dados de ambientes se mostra cada vez 

mais necessário e são muitos os desafios tecnológicos que surgem com este 

crescimento. Neste trabalho foi apresentada a tecnologia Sigfox, suas principais 

características e como esta tecnologia pode ser aplicada no monitoramento do ar, 

solo e da água. 

 

No capítulo 4 vimos como Sigfox se diferencia de outras tecnologias LPWAN 

em uma aplicação de IoT e que as principais características positivas do Sigfox são 

o baixo consumo energético, o longo alcance, o baixo custo dos dispositivos e a 

facilidade de implementação de um sistema. Por outro lado, vimos que Sigfox é 

capaz de enviar uma quantidade bem pequena de dados, possui uma limitação no 

número de mensagens que podem ser enviadas e tem uma latência bem alta 

comparada a outras tecnologias IoT.  

 

No capítulo 5 vimos que muitos dos desafios de se coletar dados de 

ambientes se encontram na dificuldade de acesso aos locais de medição e os riscos 

envolvidos ao se levar uma pessoa a estes locais, desafios estes que uma 

tecnologia como o Sigfox, com dispositivos de longo alcance e que não necessitam 

de manutenção constante, promete solucionar. Boa parte das aplicações de 

medições em ambientes não requerem o envio de uma grande quantidade de dados 

e não são muito sensíveis a latência, o que possibilita o uso do Sigfox nessas 

aplicações. 

 

Em seguida, foi apresentado um protótipo de código aberto chamado de 

WaterS, que se provou capaz de coletar dados da qualidade da água, como o pH, a 

turbidez e a temperatura, e realizar o envio destes dados utilizando Sigfox. Este 

protótipo de baixo custo se mostrou autossuficiente em termos de consumo de 

energia, fato que a escolha do Sigfox como tecnologia de transmissão ajudou a 

alcançar. 
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No contexto de monitoramento do solo e de plantações, foram apresentados 

dois projetos que comprovam a viabilidade do uso do Sigfox para a transmissão de 

dados como temperatura, umidade e luminosidade, que são fatores que influenciam 

no crescimento das plantas e tendo o controle sobre esses fatores, torna-se possível 

a otimização de recursos e maximização da produção agrícola. Ambos os 

dispositivos propostos foram capazes de transmitir os dados coletados por seus 

sensores utilizando Sigfox. Em relação ao consumo de energia, ambos se 

mostraram bem promissores, com consumo bem baixo de corrente, porém ainda 

carecem de mais testes com baterias e células fotovoltaicas para definir a autonomia 

destes dispositivos. 

 

Outra aplicação de monitoramento apresentada foi um projeto capaz de 

identificar se existe a presença de gases inflamáveis e/ou fumaça no ar e enviar um 

alerta por email caso o sensor identifique que existe esta presença. A placa de 

conectividade Sigfox foi capaz de transmitir o dado coletado por um sensor para a 

Sigfox Cloud e, com o uso da integração com a plataforma IoT Tago.IO, foram 

criados alertas a serem enviados automaticamente assim que o resultado da 

medição pelo sensor mostrar a presença de gases inflamáveis e/ou fumaça. 

 

Vimos nesse trabalho que Sigfox pode ser usada perfeitamente no contexto 

de monitoramento de ambientes para os casos em que a aplicação requer uma 

tecnologia que seja capaz de enviar pequenas quantidade de dados a grandes 

distâncias, consumindo pouco energia e a um custo bem baixo. Com as suas 

características, Sigfox se apresenta como uma solução para comunicação com 

dispositivos IoT que necessitem estar em locais de difícil acesso ou espalhados por 

áreas vastas. 

 

7.2 TRABALHOS FUTUROS 

 

Como sugestão para trabalhos futuros, tem-se o teste da tecnologia Sigfox 

para a transmissão de dados coletados nos ambientes ameaçados no Brasil.  
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