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RESUMO

FARIA, Ezequiel P; CAVAZOTI, Renan M. Monitoramento de índices de umidade de
solos utilizando rede LoRa: 2019. 69 folhas. Trabalho de Conclusão de Curso
(Bacharelado em Engenharia Elétrica) - Universidade Tecnológica Federal do
Paraná. Ponta Grossa, 2019.

Este trabalho apresenta a viabilidade de implementação da rede LoRa e seu
protocolo LoRaWAN para comunicação entre sensores de campo aplicados em um
sistema de monitoramento de umidade de solos. Foi realizada uma revisão
bibliográfica sobre a evolução da agricultura de precisão, uso de dispositivos
eletrônicos com objetivo de reduzir custos e otimizar produção em propriedades
agrícolas, definição sobre o conceito de internet das coisas, tecnologia LoRa e
protocolo LoRaWAN e suas aplicações em redes de sensores sem fio utilizados para
o monitoramento de variáveis que influenciam direta ou indiretamente na produção
agrícola. Com base em artigos e trabalhos relacionados, foi desenvolvido um
sistema de monitoramento remoto onde é possível verificar variações do índice de
umidade em tempo real, informação que ajudam na tomada de decisões no meio
agrícola.

Palavras-chave: LoRa. LPWAN. IoT. Agricultura de Precisão. Irrigação.

ABSTRACT

FARIA, Ezequiel P.; CAVAZOTI, Renan M. P. Monitoring soil moisture indexes
using LoRa network: 2019. 69 pages. Course Conclusion Paper (Bachelor in
Electric Engineering) – Federal Technology University - Paraná. Ponta Grossa, 2019.
This work presents the viability of implementing the LoRa network and its LoRaWAN
protocol for communication between field sensors applied in a soil moisture
monitoring system. It was made a bibliographic review on the evolution of precision
agriculture, the use of electronic devices in order to reduce and optimize costs farm
production, definition of the IoT (Internet of Things), LoRa technology and LoRaWAN
protocol and their applications in wireless sensor networks used for monitoring
variables that directly or indirectly influence in agricultural production. Based on
articles and related works, a remote monitoring system was developed that where it
is possible to check variations of the humidity index in real time, information that
helps in decision make in the agricultural environment.

Keywords: LoRa. LPWAN. IoT. Precision Agriculture. Irrigation.
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1 INTRODUÇÃO

O significativo aumento da população mundial nas últimas décadas e a maior
demanda por alimentos e água potável, juntamente com a concorrência no mercado
agrícola, vêm fazendo com que produtores rurais busquem cada vez mais novas
técnicas e tecnologias que possam ser aplicadas nas plantações, para suprir a
demanda na produção, aumentando assim, sua competitividade perante o mercado.
Uma vez que se aumenta a produtividade, aumenta-se também o consumo de água
e insumos, que são vitais para o manejo agrícola. Para aumentar a produtividade,
uma das técnicas mais utilizadas na agricultura resume-se em irrigar as plantações,
com o objetivo de fornecer nutrientes de modo continuo às plantas, usando a água
de modo eficiente e diminuindo o desperdício.(BERNARDI, et al. 2014).
O uso racional da água é de vital importância para a manutenção da vida na
Terra, vivemos sob constante ameaça em relação à falta de água. Dentre os vários
fatores relacionados a escassez, está a falta de políticas públicas relacionadas a
conservação da água, desequilíbrio ambiental que afeta o regime de chuvas e
também o uso ineficiente da água em irrigações. “No Brasil se retiram, em média,
2.057,8 m³/s de água dos rios, córregos, lagoas, lagos e reservatórios; sendo que
aproximadamente 46,2% vão para irrigação, com a vazão média de consumo é de
1.081,3 m³/s. Deste total, 67,2% são consumidos pela irrigação. Para esta atividade
econômica o Brasil ainda tem um potencial de crescimento de 76 milhões de
hectares, principalmente no Centro-Oeste.” (ANA, 2017).
A agricultura é hoje uma das principais atividades econômicas do país, sendo
o Brasil um dos maiores exportadores de alimentos do mundo, além disso, a
expectativa de crescimento é positiva para o cenário nacional. Segundo dados do
ministério da agricultura o valor bruto da produção agrícola para o ano de 2018 foi
de R$ 569 bilhões e 2017 foi de R$ 582 bilhões. (MAPA, 2018).
Diante desse cenário positivo e da promessa de crescimento, é natural que
haja investimentos em pesquisas e desenvolvimento a fim de diminuir gastos,
aumentar a produtividade por área cultivada e consequentemente os lucros. Isso
tem sido feito através da melhoria de técnicas utilizadas há décadas, e
principalmente da utilização de computadores, equipamentos e máquinas de última
geração dentro da agricultura. A utilização de sistemas automatizados ajuda na
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tomada de decisões trazendo informações detalhadas de diversos índices como,
quantidade de água no solo, umidade, temperatura, nutrientes, entre outros. Nesse
contexto, vem se popularizando cada vez mais a

Agricultura de Precisão cuja

definição varia entre os campos de aplicação, mas que em suma, tem como principal
objetivo o aumento da capacidade de produção baseado no princípio da
variabilidade de condições climáticas, de tempo e espaço. (BERNARDI, et al. 2014).
Em 2012, foi criada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ,
a Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão que tem como principal objetivo
fortalecer ações entre a pesquisa, ensino e desenvolvimento de tecnologias voltadas
ao setor. “a difusão e o fomento das ferramentas e tecnologias da agricultura de
precisão, bem como o desenvolvimento de programas de treinamentos de mão-deobra; levantar demandas do setor; gerar e adaptar conhecimentos e tecnologias com
custos e benefícios equilibrados.” (MAPA, 2018)
Para

isso,

é

necessário

que

haja

conhecimento

na

área

das

telecomunicações e tecnologia da informação, bem como o uso dos meios de
comunicação necessários para tal. FAO (2018), diz que:
“Através de uma ampla gama de métodos e ferramentas, incluindo meios
de comunicação locais e TICs, a comunicação para o desenvolvimento
pode maximizar o impacto de iniciativas de desenvolvimento, fomentando o
diálogo de múltiplas partes interessadas, tomada de decisão informada e
ação coletiva.”

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s), podem ser entendidas
como sendo um conjunto de novas ferramentas utilizadas para proporcionar a
comunicação entre os seres humanos e máquinas. Embora a tecnologia tenha
evoluído muito na última década em termos de processamento de dados, a
comunicação entre os dispositivos e sensores de campo é um grande. Diversos
problemas são encontrados quando se deseja implementar sistemas automatizados
em campo, pois existem diversos fatores que inviabilizam as aplicações como:
disponibilidade de energia para os sensores ou outros equipamentos instalados em
pontos remotos, confiabilidade e cobertura de sistemas de transmissão de dados,
resistência ao intemperismo, viabilidade econômica, etc. (BERNARDI, et al.2014).
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1.1 MOTIVAÇÃO

Inúmeros problemas são encontrados quando se deseja implementar
sistemas automatizados na agricultura como: deficiência na cobertura de sinal
;ineficiência e alto custo dos sistemas tradicionais de comunicação.
Pensando em apresentar uma solução para esses fatores limitadores, este
trabalho propõe a implantação de um sistema de comunicação para monitorar
índices de umidade de solos utilizando a rede LoRa, uma tecnologia de transmissão
de dados, voltada à internet das coisas com aplicação para monitoramento de
variáveis, e diversas aplicações no meio agrícola.

1.1.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema de aquisição de dados sobre índices de umidade de
solos para a irrigação de precisão, baseado na técnica de comunicação LoRa, uma
tecnologia de rádio frequência que permite comunicação a longas distâncias com
baixo consumo de energia, transmitindo dados a respeito dos índices de umidade
coletados por sensores de solo para um servidor da nuvem de dados, onde as
informações ficarão disponíveis para acesso remoto.
1.1.2 Objetivos Específicos

•

Conceituar redes LPWAN (Low Power Wide Area Network), tecnologia
LoRa seu protocolo LoraWAN e o protocolo MQTT (Message Queuing
Telemetry Transport).

•

Construir um sistema de monitoramento e aquisição de dados de um
ambiente controlado para otimizar o uso da irrigação.

•

Gerar uma base de dados com acesso remoto proveniente de sensores
em campo através da comunicação TCP/IP entre gateway e servidor web
via protocolo MQTT.
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•

Estimar a distância máxima de trabalho atingida entre sensor e gateway
(emissor e receptor) para esta aplicação.

•

Analisar o tempo de resposta para as mudanças de variáveis, a qualidade
dos dados apresentados no servidor e a confiabilidade do sistema.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

Neste capitulo é apresentada a revisão bibliográfica sobre o conceito da
Agricultura de Precisão, os principais sistemas de irrigação utilizados atualmente,
evolução da automação na agricultura e apresentação das tecnologias emergentes
de comunicação de dados utilizadas para a internet das coisas.

2.1 AGRICULTURA DE PRECISÃO

Segundo definição do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento: “A
Agricultura de Precisão é um sistema de gerenciamento agrícola baseada na
variação espacial e temporal da unidade produtiva e visa ao aumento de retorno
econômico, à sustentabilidade e à minimização do efeito do manejo agrícola ao
ambiente”. (MAPA,2018).
A agricultura, assim como as demais atividades essenciais à sobrevivência
humana, vem evoluindo junto com os avanços tecnológicos do homem ao longo dos
tempos, porém esse processo se intensificou nos últimos dois séculos, com
revoluções industriais. No início da civilização, a agricultura era desenvolvida como
atividade de subsistência, que evoluiu a partir do domínio das técnicas agrícolas,
incorporando

conceitos

econômicos

que

passaram

a

ser

aplicadas

no

gerenciamento da produção. (COELHO e SILVA, 2009).
A primeira Revolução Industrial não teve grande impacto na agricultura, já que
esteve relacionada ao domínio da máquina a vapor, ciclo de energia do carvão,
manufaturas têxteis e filosofias de sistemas de produção. Já as tecnologias
provenientes da segunda e terceira revolução industrial popularizaram o uso de
produtos desenvolvidos a partir de pesquisas cientificas, trazendo assim qualidade e
eficiência a produtividade de diversos setores, entre eles a agricultura. Entre os
produtos temos; ferramentas com novas ligas de aço, máquinas e defensivos
agrícolas, sistemas de controle e automação, técnicas de telecomunicações para
monitoramento de dados e sistemas eletrônicos. (COLLYER,2018).
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Hoje vivemos a quarta Revolução Industrial, que está baseada no uso de
sistemas físico-cibernéticos, conceituados pela integração e o controle remoto da
produção, a partir de sensores e equipamentos interligados que fazem o
monitoramento e troca de dados em tempo real e assim realizam tomadas de
decisões de modo autônomo; essas técnicas vem sendo rapidamente difundidas
devido a acessibilidade da tecnologia, melhorando processos e otimizando uso de
recursos na produção. (SCHWAB, 2016).
As tecnologias desenvolvidas para Agricultura de Precisão já fazem parte do
dia a dia do campo, sendo consenso entre profissionais do setor agrícola, que existe
uma variabilidade nas áreas de produção, que pode ocorrer devido a diversos
fatores como: variações dos índices de pH do solo, topografia, formação geológica,
vegetação e histórico de manejo da área. O controle da qualidade e o conhecimento
da variação dos índices de produção é um fator essencial para evolução de qualquer
cultura agrícola, sejam aquelas cultivadas em pequenas áreas, ou que ocupam
grandes extensões de terra. Para isso, é necessário o trabalho de observação,
coleta contínua de dados e registro destas variações, estas observações geram
dados estatísticos que fazem com que os profissionais do setor agrícola consigam
observar discrepâncias nas áreas e as tratem de acordo com suas necessidades.
(BERNARDI, et al. 2014).

2.1.2 Irrigação na Agricultura de Precisão

O sistema de irrigação pode ser definido como um conjunto de técnicas,
formas ou meios utilizados para aplicar água artificialmente às plantas, procurando
suprir sua carência e visando alcançar o maior índice de produção possível. Esta
definição engloba todas as formas de irrigação, desde aquela realizada com uma
simples mangueira até um equipamento de irrigação altamente sofisticado como um
sistema monitorado por sensores ou pivô. (TESTEZLAF, 2017).
A irrigação foi uma das primeiras alterações que o homem implementou no
seu ambiente. O uso desta técnica possibilitou o estabelecimento humano em zonas
áridas e semiáridas, tornando esses locais permanentemente habitados. Desde os
primórdios, a civilização entendeu que ela não só precisava de água para viver, mas
também, para produção contínua de alimentos, independente das condições
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climáticas. As antigas civilizações que se desenvolveram ao longo dos rios: Hindus
(Índia), Nilo (Egito), Tigre e Eufrates (Mesopotâmia), faziam uso intensivo das
técnicas de irrigação. (TESTEZLAF, 2017).
Segundo dados da FAO (2017), o Brasil está entre os dez países com a maior
área equipada para irrigação do mundo. Os líderes mundiais são a China e a Índia,
com cerca de 70 milhões de hectares (Mha) cada, seguidos dos EUA (26,7 Mha), do
Paquistão (20,0 Mha) e do Irã (8,7 Mha). O Brasil possui área de irrigação de
aproximadamente 5 Mha e uma grande demanda para novas areas .
Segundo TESTEZLAF (2017), na irrigação existem quatro técnicas que
podem ser agrupadas de acordo com a forma de aplicação da água, destacando-se
os principais: irrigação subterrânea, aspersão, localizada e superficial.
1- Irrigação subterrânea: A água é aplicada abaixo da superfície do solo,
formando ou controlando o lençol freático, na região em que a água pode
ser aproveitada pelas raízes das plantas;
2- Irrigação por aspersão: Nesta técnica a água é aplicada sob pressão
acima do solo, por meio de aspersores ou orifícios, na forma de uma
chuva artificial;
3- Método localizado (ou microirrigação): Consiste na aplicação em uma área
bastante limitada, utilizando pequenos volumes de água, sob pressão,
com alta frequência;
4- Irrigação superficial: A água é disposta na superfície do solo e seu nível é
controlado para aproveitamento das plantas.
A Figura 1 exemplifica os diferentes tipos de irrigação existentes citados:
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Figura 1 - Métodos de irrigação

Fonte: Adaptado de: ROBERTO TESTEZLAF (2017)

Para que a água seja aplicada às plantas pelos quatro diferentes métodos de
irrigação, é preciso fazer uso de diferentes sistemas de irrigação. A Tabela 1
relaciona de forma didática os quatro métodos de irrigação com os seus principais
sistemas de operação.

Tabela 1 - Métodos de irrigação e seus principais sistemas
Irrigação

Método 1

Método 2

Superfície

Sulcos

Inundação

Aspersão

Convencional

Mecanizada

Localizada

Gotejamento

Microaspersão

Subterrânea

Gotejamento

Lençol freático

Fonte: Os Autores
Cada método possui características próprias, com um conjunto de
equipamentos, acessórios, formas de operação e manejo, que realizará a irrigação
de acordo com as particularidades de cada cultura. (TESTEZLAF, 2017).
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2.1.3 Instrumentação na agricultura

Para aplicações envolvendo agricultura de precisão, o principal objetivo é o
monitoramento de variáveis relacionadas as características do solo, como pH,
acidez, umidade etc. Para o monitoramento da umidade do solo existe dois métodos
que são classificados em diretos e indiretos. Para escolher o método mais
apropriado devem ser analisados alguns parâmetros como; precisão, tempo de
leitura e custo para medição (DE SOUZA MENDES, 2006).
No método direto, uma amostra do solo é analisada em laboratório, onde é
determinada a quantidade de água retirada do material em análise, esse método,
apesar de ser mais preciso, apresenta limitações por necessitar de mais tempo para
fornecer o resultado da amostragem, além da necessidade de utilizar equipamentos
e pessoal capacitado. (DE SOUZA MENDES, 2006).
O método indireto utiliza propriedades físicas (capacitância, resistência
elétrica, pressão etc.) que variam em função da quantidade de água presente no
solo. O sensor resistivo de umidade do solo, por exemplo, capta a variação da
resistividade entre dois eletrodos inseridos no solo. A resistividade elétrica medida
pelo sensor é inversamente proporcional à umidade do solo, ou seja, quanto mais
água presente no solo menor será a resistividade medida entre os captores. Este
modelo de sensor é popular no mercado, possui preço competitivo e fácil manuseio,
tendo como desvantagem a baixa precisão dos dados mensurados, fato que limita
sua utilização. (THOMAZINI, ALBUQUERQUE 2005).

2.2 CONECTIVIDADE NA AGRICULTURA

O setor agrícola tem recebido grande investimento em pesquisa e inovação
tecnológica objetivando melhorar a eficiência operacional e produtividade. As
inovações tecnológicas e soluções de comunicação de dados, tem grande
aplicabilidade no meio agrícola, pois a possibilidade de conectividade entre
dispositivos, gera um volume significativo de dados devido a facilidade de
comunicação. Essa massa de dados pode ser interpretada como auxilio da

21

estatística, gerando informações que auxiliam na tomada de decisões, permitindo
assim minimizar os custos operacionais e ainda obter melhores resultados na
produção. Os exemplos incluem desde o uso eficiente de água, maior controle na
pecuária e maiores colheitas na agricultura. A informação em tempo real, diminui as
chances de prejuízos e ajuda os agricultores às tomadas de decisões e planos
agrícolas eficientes. (BERNARDI, et al. 2014).
Para possibilitar a implementação dos sistemas de agricultura de precisão é
importante ressaltar o uso de equipamentos tecnológicos utilizados para aquisição,
processamento, análise, arquivamento e transmissão de dados recolhidos a partir do
monitoramento das variáveis agrícolas. Os principais equipamentos utilizados na
agricultura de precisão são: computadores; GPS’s (Global Position System);
sistemas

de

informação

geográfica;

sensoriamento

remoto;

sistemas

de

telecomunicações; sistemas eletrônicos. (BERNARDI, et al. 2014).
Computadores e softwares, são os equipamentos mais importantes desse
processo, a constante evolução dessas ferramentas os torna mais velozes, potentes
e com maior capacidade de processamento, análise e posterior geração de produtos
como mapas e gráficos para melhor compreensão da variabilidade das culturas e
dos solos. Os sistemas de informações geográficas possuem uma vasta gama de
equipamentos, metodologias e pessoas, unificados de forma a possibilitar a coleta, o
armazenamento e interpretação de dados georreferenciados. (BERNARDI, et al.
2014).
O Sistema de Posicionamento Global (GPS), tem grande contribuição para a
aplicação dos conceitos de agricultura de precisão e conectividade da agricultura,
bem como os conceitos de manejo localizado. Antes da utilização dessa tecnologia
em campo, a posição relativa dentro de uma certa cultura era dada por estimativa,
utilizando pontos pré-fixados, medindo-se distâncias e utilizando-se radares para se
localizar um certo ponto. O GPS possibilita ao usuário, a determinação de um ponto
específico de qualquer parte do globo terrestre. (GARRASTAZU, et al. 2011).
O sensoriamento remoto, ou telemetria pode ser entendido como uma técnica
em adquirir informações sobre algum objeto sem a necessidade de estar em contato
físico com o mesmo. Na agricultura de precisão esse conceito está ligado em captar
informações de

solos

e plantas através do

sensoriamento

com energia

eletromagnética vinda dos mesmos. Dentro dessa metodologia, existem duas
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categorias distintas, uma fotográfica e outra não fotográfica. Ambas mostram
informações sobre a energia eletromagnética interagindo com a superfície. O
sensoriamento remoto pode ser uma forma rápida e eficiente de identificar a
variabilidade no espaço e no tempo dentro de uma determinada área. Além do mais,
as tecnologias de sensoriamento remoto, têm sido projetadas para fornecer
informações mais precisas sobre as propriedades físico-químicas dos solos, sobre
os diferentes tipos de estresse abióticos das plantas e ainda estimar a produção
relativa das culturas. (GARRASTAZU, et al. 2011).
2.2.1 Evolução da Conectividade na Agricultura de Precisão

Segundo a literatura, os primeiros registros que tratam sobre variabilidade
agrícola datam de 1929, num boletim do campo experimental de Illinois, EUA, no
qual os pesquisadores C.M Linsley e F.C Bauer recomendavam ao produtor
desenhar um mapa com testes de acidez em solos, amostrados em grade para
possibilitar a aplicação precisa de calcário. Essa técnica desenvolvida pelos
pesquisadores, acabou sendo deixada de lado devido a popularização de
equipamentos de tração mecânica que facilitaram a aplicação de insumos em taxas
uniformes. (BERNARDI, et al .2014).
O ressurgimento do conceito de variabilidade agrícola, base da agricultura de
precisão, na forma como é conhecida atualmente, ocorreu somente na década de
80, quando equipamentos como sensores, microcomputadores e sistemas de
rastreamento terrestres foram embarcados em máquinas agrícolas e passaram a
gerar dados de insumos e produções que puderam ser mensurados. O primeiro
sistema global de navegação por satélite GNSS desenvolvido pelos EUA e
posteriormente denominado GPS, iniciou as operações no final dos anos 70 e foi
considerado operacional, gerando dados e posições confiáveis apenas em 1995. A
disponibilização de sinal de GPS, viabilizou a instalação de receptores em
colhedeiras, possibilitando armazenar dados de produção instantânea associada à
coordenada geográfica. Em 1995 surgem colheitadeiras com capacidade de
mapeamento da produção, tornando possível a prática de mapeamento e aplicação
de insumos de modo preciso por meio de sistemas automatizados. (BERNARDI, et
al .2014).
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Até o final da década de 90, o setor industrial brasileiro de máquinas agrícolas
ainda não acompanhava a inovação realizada pela integração da eletrônica e da
informática. Somente a partir de 2000, com programas de incentivo e com a
conjunção de vários fatores favoráveis, foi possível as montadoras implementarem
nos equipamentos a venda no Brasil, o que havia de mais moderno em tecnologia
aplicada a sistemas agrícolas. (BERNARDI, et al .2014).
Com as inovações tecnológicas que vêm sendo implementadas na
agricultura, surgiu o conceito de Smart Farming ou Agricultura Inteligente, que é
baseado na integração das aplicações digitais como sensores, atuadores, GPS,
drones, imagens de satélites, com conectividade para troca de dados. (DUFT, 2018).
A Figura 2 ilustra o conceito de Smart Farming.
Figura 2 - Convergência digital

Fonte: Adaptado de: EMBRAPA (2017)

Existem inúmeras vantagens em utilizar técnicas Smart farming, como o
aumento da quantidade de dados sobre a produção, maior controle sobre os
processos agrícolas, redução das falhas humanas em função de mais informação
disponível, redução e eficiência da mão de obra para o manejo das culturas e
controle sobre as atividades desenvolvidas na propriedade sem que seja necessário
estar presente no local. As técnicas Smart farming podem ainda abrir espaço para
que novos profissionais façam parte da cadeia produtiva agrícola, com consultorias
ou startup’s relacionadas à análise de dados, gerando emprego e renda. (PIVOTO,
2016).
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2.3 INTERNET OF THINGS (IOT) E SUA RELAÇÃO COM A AGRICULTURA

No início da década de 90 começaram a surgir os primeiros conceitos e ideias
sobre a internet ubíqua, termo que significa, algo que está ou pode estar em toda
parte ao mesmo tempo, de modo onipresente.
A Internet of Things é resultado da evolução tecnológica, processo onde
podemos incluir os conceitos sobre internet ubíqua apresentadas no passado, ela
vem modificando a maneira como vivemos e trabalhamos, podendo dar soluções
para enfrentar os principais desafios globais da atualidade relacionados à explosão
demográfica, crise energética, esgotamento de recursos naturais e poluição
ambiental. Para perceber essa visão, os equipamentos inteligentes são capazes de
interagir com o ambiente, compartilhar essas informações entre si, bem como com
os seres humanos. Vários estudos, publicados por diferentes pesquisadores vêm
prevendo um crescimento exponencial no volume e receita de IoT e indústria
Machine-to-Machine (M2M), ou Indústria 4.0 na próxima década.(RAZA; KULKARNI;
SOORIYABANDARA, 2017).
Atualmente a conectividade dos dispositivos de IoT tem sido feita por
tecnologias de curto alcance como WiFi e bluetooh, ou por redes de longo alcance
como GSM 3G/4G, que se mostram ineficiente para tal, pois o uso desses sistemas
de comunicação demandam elevada quantidade de energia para um baixo trafego
de dados encarecendo os dispositivos para gerenciamento da rede e dos dados que
trafegados, aumentando o custo da solução. (GARCIA; KLEINSCHMIDT, 2017).
Assim surgem as LPWAN’s que são redes de longo alcance e baixo consumo
de energia, uma nova alternativa para a conectividade em redes M2M na IoT. Esses
dispositivos têm tido um crescimento acelerado tanto no volume dos dispositivos
como nas receitas geradas. Dentre as aplicações de IoT que podem ser realizadas
pelas redes LPWAN’s destacam-se as relacionadas a Indústria 4.0 e Smart Farming
como controle de medidores de equipamentos industriais, sensores de temperatura
e umidade, localização de produtos, etc. (GARCIA; KLEINSCHMIDT, 2017).
A Figura 3 ilustra as aplicações de soluções para a indústria 4.0
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Figura 3 – Aplicações da internet das coisas

Fonte: Adaptado de: RAZA;KULKARNI; SOORIYABADARA(2017)

O monitoramento de dispositivos tem um grande potencial para gerar novas
receitas e oportunidades de negócios. Atualmente há diversas empresas e
pesquisadores buscando desenvolver soluções e novas tecnologias de transmissão
de dados seguindo o conceito das LPWAN’s. No momento existem duas tecnologias
LPWAN’s que se destacam no mercado brasileiro, Sigfox e LoRa .

2.3.1 LPWAN

As redes de longo alcance e baixo consumo de energia conhecidas como
LPWAN’s representam um novo paradigma de comunicação, que complementará as
tradicionais tecnologias de rede sem fio 4G/5G e WiFi no endereçamento de
diversos dispositivos e aplicativos IoT. As tecnologias LPWAN’s oferecem conjuntos
exclusivos de recursos, com foco em aplicações de baixo consumo de energia e que
operem em uma extensa área, trazendo alternativas para a comunicação entre
usuários e objetos com capacidade de sensoriamento, processamento e
comunicação, um setor de mercado que não é coberto de modo eficiente pelas
tecnologias

sem

fio

tradicionais

como

3G/4G,

WiFi.

(RAZA;

KULKARNI;

SOORIYABANDARA, 2017).
Diferentemente da banda larga tradicional, as LPWAN’s têm como
característica realizar transmissões na faixa do Kbps. Os principais elementos
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buscados para esses sistemas são eficiência energética, escalabilidade e cobertura.
As redes deste tipo de tecnologia, adotam em geral, faixas de rádiofrequência nas
faixas Sub GHz não licenciadas, em especial na faixa Sub GHz Industrial, Scientific
and Medical que oferecem vantagens em relação a outras faixas ISM de RF, como
2.4GHz e 5GHz, sendo definidas por links de rádio de longo alcance com topologias
em estrela, onde os dispositivos finais são conectados diretamente aos gateways,
que fornecem a conexão via protocolo TCP/IP com o servidor web. (CENTENARO,
2016).
Uma gama muito grande de soluções baseadas em LPWAN’s pode ser
implementada, pois os dispositivos possuem cobertura de grandes áreas
geográficas. Dispositivos LPWAN’s podem ser conectados em qualquer lugar e a
qualquer momento para interagir com o ambiente, com vantagem de atingirem longo
alcance com baixa potência de operação em detrimento da taxa de dados
(normalmente kilobits por segundo) e maior latência (normalmente em ordens de
segundos ou minutos). As tecnologias LPWAN’s são indicadas para as situações em
que não são transmitidos grande volume de dados, os atrasos são tolerados e os
equipamentos podem operar com baixo consumo de energia. (RAZA; KULKARNI;
SOORIYABANDARA, 2017).
Figura 4 – Características LPWAN’s

Fonte: Adaptado de EGLI (2015)

As principais características das LPWAN’s são expressadas na Figura 4. Os
aspectos positivos são o grande alcance para uma baixa potência de sinal, maior
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penetração e menor consumo de energia. Já outras características são negativas ao
uso dessa tecnologia, como latência elevada, pequena largura de banda, qualidade
da transmissão baixa.

2.3.2 Tecnologia LoRa

A LoRa é uma tecnologia de comunicação sem fio patenteada pela empresa
norte americana Semtech Corporation; é a tecnologia mais utilizada para LPWAN’s
na faixa não licenciada ISM Sub GHz. Devido a utilização de bandas não
licenciadas, a rede LoRa está aberta aos clientes que não têm autorização para
utilizar as demais faixas de radiofrequência. Possui baixa taxa de transmissão de
dados alcançando até 50 kbps com modulação FSK (Frequency-Shift Keying) ou 27
kbps com SF7 (Spread Factor) e longo alcance de comunicação, aproximadamente
5 km em áreas urbanas e até 15km em áreas rurais e suburbanas. (ADELANTADO
et al., 2017).
LoRa é uma tecnologia da camada física que modula sinais na banda do Sub
GHz ISM, refere-se à camada física do modelo de camadas de comunicação da
rede sem fio e sua modulação na banda do Sub GHz ISM é fundamentada no
método Chirp Spread Spectrum (CSS) que espalha um sinal de entrada de banda
estreita sobre um canal mais amplo com largura de banda que lhe garante as
características desejadas, como baixo consumo de energia, longo alcance,
imunidade a ruídos, baixa taxa de transmissão, resiliência a interferências e
imunidade ao efeito Doppler. Essa modulação traz ainda como vantagem a
tolerância com diferenças de offset entre as frequências do receptor e do emissor,
da ordem de 20%. (AUGUSTIN et al., 2016).
Um exemplo de aplicação desta tecnologia de comunicação na agricultura é
dos pesquisadores USMONOV e GREGORETTI (2019), que desenvolveram um
projeto na Itália, onde implementaram um sistema de controle de irrigação de baixo
custo com a proposta de alcance mínimo de 2 Km entre o gateway e os endpoints
(sensores em campo), a solução para o sistema de energia ao sistema foi feito por
baterias com duração mínima de dois anos com até quatro atuadores em cada nó
para redução ainda maior de custos. O monitoramento e controle é realizado através
de um aplicativo de interface gráfica.
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2.3.2.1 Frequências de operação LoRa

A administração do espectro de radiofrequência utilizada para comunicação
no Brasil, é de responsabilidade da ANATEL. A forma de classificar as faixas de
frequência, diz respeito à necessidade ou não de licença para operação em campo.
As faixas de frequência autorizadas para o uso de LPWAN’s, não necessitam de
licença de acordo com a resolução 506 da ANATEL, sendo classificadas na
regulamentação de comunicação entre equipamentos de Radiocomunicação de
Radiação Restrita.(ANATEL, 2018).
A nível internacional a administração do espectro de frequências é de
responsabilidade da ITU, que tem objetivo padronizar e regulamentar as faixas de
operação de rádio frequências e telecomunicações internacionais. Para uma melhor
gerencia do espectro, a ITU dividiu o globo terrestre em três regiões. conforme
Figura 5. O Brasil está na região 2, e a regulamentação do seu espectro é de
competência da ANATEL, com frequências para tecnologias de RSSF de 915 MHz a
2,4 GHz.
Figura 5 – Divisão ITU de radiofrequência

Fonte: Adaptado de ANATEL (2018)

A tecnologia LoRa opera na banda ISM e se adequa ao espectro reservado a
ela cada região do globo de acordo com resolução da ITU, a conectividade dos
dispositivos com a estação base opera na faixa reservada ao ISM, faixas não
licenciadas que são reservadas para fins médicos, científicos (ADELANTADO et al.,
2017).
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2.3.2.2 Modulação LoRa

Existem diferentes técnicas de modulações, as mais utilizadas são: CSS
(Chirp Spread Spectrum) ou espalhamento espectral de chirp. DSSS (Direct
Sequence Spread Spectrum), FHSS (Frenquecy Hopping Spread Spectrum)
espalhamento espectral de salto em frequência como o espalhamento espectral
sequência direta (SEMTECH,2015).
A modulação LoRa é baseada no método CSS, que lhe garante
características como baixo consumo de energia, longo alcance, alta imunidade a
ruídos, baixa taxa de transmissão, resistência a interferências e imunidade ao efeito
Doppler. A técnica de codificação CCS é usada para comunicação digital e usa
tecnologia de espalhamento do sinal a ser transmitido no espectro de frequência
gerando um sinal de portadora de chirp, onde a frequência varia linearmente com o
tempo. Neste método a largura de banda do sinal a ser transmitido é a mesma do
sinal chirp e o deslocamento de tempo e frequência do transmissor e receptor são
equivalentes, diminuindo a complexidade do receptor (SEMTECH, 2015).
A modulação é completamente especificada por três parâmetros de
configuração.(SEMTECH,2015 ).
• Largura de Banda (BW): As larguras típicas podem ser 125kHz, 250kHz ou
500kHz;
• Spreading Factor (SF): Determina o número de bits codificado por símbolo,
os valores podem ser 7,8, 9 ou 10;
• Code Rate (CR): Código de correção antecipada de erros, os valores podem
ser 4/5, 4/6, 4/7, 4/8.
Esses parâmetros vão interferir diretamente no tamanho máximo das
mensagens, na taxa de transmissão, no alcance e no consumo de energia. Além
desses parâmetros, devemos considerar o RSSI, que é um indicador de intensidade
do sinal recebido pelo LoRa, ele indica o nível de potência que está sendo recebido
após qualquer possível perda na transmissão .A Figura 6 apresenta a curva típica de
decaimento de RSSI para a frequência de 915 Mhz.
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Figura 6 – Curva característica de RSSI

Fonte: Adaptado de LoraWAN Field test (2019)

O RSSI é medido em dBm, com valores que variam de 0 dBm, considerado
um sinal de intensidade forte até o limite mínimo de cada equipamento, geralmente
próximo de -140 dBm. (REAL, 2015).

2.3.3 Protocolo LoRaWAN

LoRaWAN é o protocolo de comunicação desenvolvido pela LoRa Alliance,
uma associação sem fins lucrativos que tem objetivo de padronizar a tecnologia
LoRa por meio do protocolo LoRaWAN. Este protocolo padrão de comunicação,
cobre requisitos fundamentais de IoT, tais como comunicação bidirecional segura,
mobilidade e serviços de localização, há menos complexidade de implementação de
uma rede e das soluções executadas sobre ela, devido suas características de
arquitetura e topologia. desenvolvida principalmente para a utilização em redes de
sensores, onde existe um baixo tráfego de dados e com longos intervalos entre
mensagens. Vários componentes da rede são definidos na especificação LoRaWAN
e são necessários para formar uma rede com dispositivos finais, gateways (estação
base) e o servidor de rede. (AUGUSTIN, 2016).
O protocolo LoRaWAN é a camada MAC que utiliza a camada física. Ao
contrário das redes de celulares tradicionais, os dispositivos finais não estão
associados a um determinado gateway para ter acesso à rede. Os gateways servem
simplesmente como um elemento da camada de enlace e encaminham o pacote
recebido dos dispositivos finais para o servidor de rede após adicionar informações
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sobre a qualidade da recepção. Assim, um dispositivo final é associado a um
servidor de rede, que é responsável por detectar pacotes duplicados, escolhendo o
gateway apropriado para enviar uma resposta (se houver), e consequentemente,
para enviar de volta os pacotes para os dispositivos finais. Logicamente, os
gateways são transparentes para o dispositivo final. (AUGUSTIN, 2016).
A arquitetura da topologia é construída em estrela e é composta por dispositivos
como, concentrador, servidor de rede e o servidor de aplicação como pode ser
observado na Figura 7.
Figura 7 – Arquitetura LoRa

Fonte: Adaptado de LoRa Alliance (2015)

Dispositivos endpoints são sensores e atuadores que se comunicam
utilizando a interface de rádio LoRa, possuem as mais distintas finalidades e não
estão associados a um concentrador em particular, isso quer dizer que, um pacote
enviado por um dispositivo pode ser recebido por mais de um concentrador.
Concentradores (gateways) são interfaces de comunicação entre o dispositivo
e o Servidor de Rede, como mostra a Figura 8. Os concentradores são pontos de
interface entre a rede LoRaWAN e a Internet, eles são responsáveis por retransmitir
os dados recebidos dos dispositivos para o Servidor de Rede.
Network Server ou Servidor de Rede é responsável por gerenciar toda a rede
LoRaWAN, adicionar e remover dispositivos, eliminar a duplicidade de pacotes e
decodificar as mensagens recebidas dos dispositivos. Pode também fazer o
encaminhamento dos dados para o Servidor de Aplicação, utilizando uma
comunicação TCP/IP.
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Os dispositivos na rede LoRaWAN podem ser classificadas em três classes
(CENTERNARO, 2015 ):
•

Classe A: São os dispositivos normalmente alimentados por baterias.

Tem como característica a transmissão dos dados de forma assíncrona. Após
cada transmissão, o dispositivo abre duas “janelas de recepção” onde o
concentrador poderá enviar mensagens de confirmação ou de pacotes
pendentes. Após essa ação entra em modo de dormência até a próxima
transmissão de dados. Possuem o menor consumo de energia, porém detém a
maior latência de comunicação downlink (concentrador → dispositivo)
•

Classe B: Essa classe foi criada para desvincular a recepção da

transmissão. Periodicamente é sincronizado por um sinal enviado pelo
concentrador – beacon – o dispositivo abre janelas de recepção. Permite uma
maior flexibilidade na comunicação downlink, que na Classe A, está atrelada
necessariamente a uma comunicação uplink. O custo dessa flexibilidade é o
aumento do consumo de energia
•

Classe C: Voltado para dispositivos que estejam conectados à uma

fonte de energia permanente, pois possuem o maior consumo de energia.
Mantém sua “janela de recepção” aberta, exceto quando estão transmitindo.
O dispositivo usado nesse trabalho, pertence a classe C, pois é alimentado de
modo permanente e faz o envio de dados com baixa latência.

2.3.4 Protocolo MQTT

Esse protocolo foi inicialmente criado e desenvolvido pela empresa IBM, na
década de 90, baseado na pilha do próprio protocolo TCP/IP. Sua finalidade na
época era conectar sensores instalados em dutos de petróleo a satélites. A sigla
MQTT (Message Queue Telemetry Transport) ou (Transporte de Telemetria da Fila
de Mensagens) na verdade não tem a ver com seu real funcionamento, pois opera
no sistema publicar/assinar mensagens. Ou seja, é um protocolo de comunicação
assíncrona entre as partes que desacopla o emissor e o receptor da mensagem em
questão de tempo e espaço, sendo assim, útil para os ambientes de rede não
confiáveis. (YUAN, 2017).
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O MQTT trabalha com dois parâmetros, sendo um o message broker e o
outro são os inúmeros clientes dispostos. O broker é o servidor que recebe todas as
mensagens dos clientes, e logo em seguida envia de volta para os clientes.
Os clientes, podem ser sensores dispositivos ou aplicativos que processam
dados IoT. (YUAN, 2017).
1. O cliente se conecta ao broker via TCP/IP e assina um “tópico” de
mensagem.
2. O cliente publica suas mensagens em um tópico do broker, enviando a
mensagem mais o tópico.
3. O broker encaminha a mensagem de todos aqueles clientes que
assinaram tal tópico.
A Figura 8 apresenta o esquema de conexão do protocolo MQTT.
Figura 8 – Arquitetura dispositivos MQTT

Fonte: Adaptado IBM (2018)

O MQTT é um protocolo leve, e ao mesmo tempo possui um cabeçalho
simples para a especificação do tipo de mensagem, possui um tópico baseado em
texto e uma carga útil binária arbitrária. O aplicativo pode usar qualquer tipo de
formato de dados para essa carga, como JSON, XML, binário criptografado ou
Base64, desde que seus clientes consigam analisar esse conteúdo. (YUAN, 2017).
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2.3.4 Conceito de Cloud Computing

Segundo Associação Brasileira de Normas e Técnicas (ABNT) o conceito de
cloud computing pode ser definido como “um paradigma para habilitar o acesso, via
rede, a um grupo escalável e elástico de recursos, físicos ou virtuais, com
autoprovisionamento e administração sob demanda” (ABNT, 2015).
A computação em nuvem pode possibilitar um novo padrão de infra-estrutura
remota para o estabelecimento do SaaS (software como serviço), sendo um grande
conjunto de serviços baseados na web com o objetivo de fornecer funcionalidades,
que até então, necessitavam de grandes investimentos em hardware e software a
nível local. (ANDRADE, FEREIRA;2019)
Existem três tipos de modelos de entrega de serviço cloud computing: o
software como serviço (SaaS), a plataforma como serviço (PaaS) e a infraestrutura
como serviço (IaaS) (ZHANG et al, 2010)
• Software como um serviço (Software as a Service - SaaS): Capacidade de
prover ao consumidor aplicativos de interesse comum a outros consumidores como
uma alternativa ao processamento local. Os provedores oferecem aplicativos como
serviço e estes são acessados pelos consumidores no seu navegador. A
responsabilidade de infraestrutura fica a cargo do provedor de serviço. São
exemplos de SaaS: Gmail,Dropbox, Netflix, Google Apps etc .
• Plataforma como um serviço (Platform as a Service - PaaS): Este serviço
oferece infraestrutura para implementar e testar aplicações na nuvem. O consumidor
não tem controle e gerencia sobre a base da infraestrutura, incluindo os serviços de
rede, servidores, sistemas de armazenamento, que são de responsabilidade do
servidor, neste serviço o consumidor tem controle sobre as aplicações implantadas e
sobre as configurações de aplicações hospedadas nesta infraestrutura. Exemplos:
Google App Engine, Windows Azure da Microsoft, Cloud Foundry.
• Infraestrutura como um serviço (Infrastructure as a Service - IaaS): O
provedor oferece ao consumidor infraestrutura completa, com processamento,
armazenamento, redes e demais recursos computacionais de forma transparente, ou
seja, o consumidor não controla ou administra a infraestrutura física (hardware) além
de possuir limites no controle de seleção de componentes de rede (por exemplo,
hosts de firewalls), porém, através do processo de virtualização, se controlam
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máquinas virtuais, armazenamento e utilitários. Alguns exemplos de fornecedor de
IaaS são: Amazon EC2, Rackspace, AT&T, IBM, entre outros.
Os modelos de implantação, com base no compartilhamento e controle de
recursos físicos e virtuais, representam como a computação em nuvem pode ser
organizada. De acordo com a ABNT (2015), temos quatro modelos de implantação.
• Nuvem pública: Este modelo permite o uso pelo público em geral. Sua
gerência, operação e propriedade podem ser de uma organização governamental,
acadêmica, empresarial, ou até mesmo uma combinação entre elas. Sua
infraestrutura localiza-se no provedor. São exemplos de nuvens públicas Google
Drive e Dropbox, muito utilizadas atualmente.
• Nuvem privada: Seu uso é exclusivo de uma única organização, mas pode
contemplar vários consumidores deste que dentro desta, por exemplo, unidades de
negócio (subdivisão da empresa por área de atuação). Pode ser operada e
gerenciada pela própria organização, por terceiros ou por uma combinação destes
dois, sendo sua localização estabelecida em suas dependências ou fora delas
• Nuvem comunitária: Neste modelo a infraestrutura é compartilhada por
organizações que possuem interesses em comum. Pode ser gerenciada por uma ou
mais organizações da comunidade, terceiros ou combinação destes.
• Nuvem híbrida: Composta por combinações de infraestruturas distintas de
nuvem (pública, privada ou comunitária) que permanecem como entidades únicas e
são conectadas por tecnologias proprietárias ou padronizadas, permitindo a
portabilidade de aplicações e dados entre as nuvens
A nuvem de dados escolhida para gerenciar o projeto foi a plataforma IBM
Watson, um portal de desenvolvimento com diversos tutoriais e serviço de
Inteligência Artificial. Um dos serviços oferecidos, voltados para a IoT, permite o
acesso e gerenciamento remoto de dados em nuvem de forma gratuita para
pesquisa e desenvolvimento de soluções tecnológicas, possibilitando assim, que o
usuário acesse e manipule suas aplicações remotamente, através de seu
computador ou smartphone. A plataforma foi escolhida devido a sua facilidade de
acesso e sua interface simplificada. .
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3 DESENVOLVIMENTO

Neste capítulo é apresento o desenvolvimento do projeto com todos os
hardwares utilizados, bem como os códigos-fonte embarcados e outras ferramentas
auxiliares utilizadas, como a plataforma IBM Watson que é usada para o acesso aos
dados obtidos, que estão disponíveis para o usuário em forma de gráficos e índices
estatísticos. Na Figura 9, temos o esquema de funcionamento do protótipo com as
fases do processo, desde a aquisição de dados até o acesso remoto.
Figura 9 - Processo de aquisição de dados

Fonte: Os autores

O objetivo do trabalho é coletar índices de umidade do solo captados por
sensores que são enviados via comunicação LoRa para o gateway receptor que
processa essas informações e envia para a nuvem de dados onde poderão ser
acessadas em tempo real pelo usuário através do computador ou smartphone e
assim ajuda-lo a tomar decisão para uma irrigação mais eficiente.

3.1 HARDWARE

Foi realizado previamente um estudo dos possíveis hardwares disponíveis no
mercado e que poderiam ser utilizados no trabalho. O critério de escolha foi baseado
na confiabilidade, disponibilidade de aquisição e facilidade de manuseio dos
equipamentos. O estudo ainda contou com o auxílio de artigos e pesquisas
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produzidas por

alunos e professores do campus UTFPR - Ponta Grossa sobre

comunicação LoRa. Para o protótipo inicial, o projeto realizado conta apenas com
um endpoint, gateway e servidor Web.

3.1.1 Endpoint

O endpoint é a parte periférica do protótipo, ou seja, é o componente que fica
em campo, é responsável pela leitura e envio dos dados do sensor até o gateway. A
montagem para essa função, é mostrada na Figura 10, onde é utilizando o WiFi
LoRa 32 V2, fabricado pela empresa Heltec, um sensor higrômetro, fios de conexão
e uma protoboard simples para alocar os componentes. O dispositivo da Heltec
possui um transceiver LoRa integrado, bem como WiFi, bluetooth, um display Oled e
uma antena externa para frequência de 915 MHz.
Figura 10 – Montagem do endpoint

Fonte: Os autores

A Tabela 2 mostra as especificações mais importantes do equipamento de
acordo com o manual do fabricante:
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Tabela 2 – Características do Hardware Heltec WiFi LoRa 32 V2
Componente

Descrição

Microprocessador
LoRa Trancsceiver
Banda LoRa
Alimentação
Potência de transmissão
Sensibilidade:
Potência máxima:
Modo de modulação

ESP32 dual core 240 MHz
Datasheet SX1276
915 MHz
5V
16dBm
-139dBM (máximo);
20dBM;
LoRa, FSK, GFSK e OOK;

Fonte: Heltec (2019)

Ainda de acordo com o fabricante, temos a pinagem do equipamento
mostrada na Figura 11.
Figura 11 – Diagrama de pinagem do WiFi LoRa 32 V2

Fonte: Adaptado Heltec(2018)

O sensor de umidade utilizado para realizar as medições é do tipo higrômetro,
conforme ilustra a Figura 12.
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Figura 12– Sensor Higrômetro

Fonte: Adaptado de Loja da elétrica (2019)

Esse sensor possui capacidade de emitir entre suas sondas uma corrente
elétrica que o permite determinar a resistividade entre elas. Essa resistividade, em
escala digital, varia de 0 a 1023, o que resultará através da leitura na umidade
percentual do solo, ou seja, quanto maior for a resistividade aferida, menor é a
quantidade de água presente naquela região do solo.
O sensor possui uma saída digital D0 e uma saída analógica A0. Se o solo
estiver seco, a saída digital (D0) do sensor estará em nível alto, e quando o solo
estiver úmido, a saída estará em nível baixo. Esse limite entre seco e molhado pode
ser ajustado no potenciômetro presente na placa do sensor, porém para maior
resolução e uma leitura mais precisa, foi utilizada a saída analógica (A0) do sensor.
A pinagem descrita segue na Tabela 3.

Tabela 3 – Características do Sensor Higrômetro
VCC

3,3 – 5V

GND

GND

D0

Saída Digital

A0

Saída Analógica

Fonte: Os autores

O sensor apresenta uma faixa de operação de 3,3 a 5 volts, sensibilidade
ajustável através do potenciômetro, uma saída analógica e uma digital, leds
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indicativos, um comparador LM393, as sondas com dimensão de 6x2 cm e a placa
com circuito com dimensão de 3x1,5 cm.

3.1.2 Gateway

O gateway utilizado é do modelo Single Channel, ou seja, recebe dados de
uma frequência específica, que no Brasil é de 915 MHz. O hardware usado para o
gateway é o mesmo utilizado para o endpoint, ou seja, o WiFi LoRa 32 V2, da
empresa Heltec, também conhecido como ESP 32 LoRa. O que diferencia ele do
endpoint, além, da sua função, é que ele tem a função de converter os dados
recebidos via LoRa em TCP/IP para fazer a comunicação com um roteador WiFi e
assim transmitir os dados recebidos do endpoint para um servidor web. Além disso
diferencia-se do endpoint também pelos pinos utilizados nas ligações e pelo código
fonte embarcado nele e disponível no Apêndice deste trabalho. As características de
funcionamento do gateway são as mesmas da Tabela 2 usadas para o endpoint.

3.2 FIRMWARE

Aqui são detalhadas as ferramentas complementares utilizadas para o
desenvolvimento, partes elementares dos códigos fonte adaptados para os
hardwares e suas bibliotecas inclusas para a adequada comunicação entre
dispositivos com protocolo de comunicação LoRaWAN.

3.2.1 IBM Watson

A plataforma IBM Watson, é um portal de desenvolvimento com diversos
tutoriais e serviço de Inteligência Artificial. Após fazer o cadastro na plataforma, o
usuário pode criar aplicações e registrar seus dispositivos em um canal público ou
privado. Para o projeto, foi necessário o registro na plataforma IBM Watson apenas
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do gateway para a conexão via internet do dispositivo com a rede IBM. A Figura 13
mostra a tela da plataforma onde foi realizado o registro do gateway .
Figura 13– Visualização da página de registro de dispositivos do IBM Watson

Fonte: IBM Cloud (2019)

Após a criação dessa aplicação a plataforma gera automaticamente uma
chave de acesso exclusiva para cada dispositivo, onde é possível acessar os dados
gerados.

3.2.2 Endpoint

O dispositivo endpoint foi programado com o auxílio do ambiente de
desenvolvimento integrado Arduino, ou Integreted development Environment Arduino
(IDE), devido a facilidade e ambientalização para a programação de dispositivos de
hardware. O ambiente de desenvolvimento Arduino oferece suporte a diversos tipos
de dispositivos e permite a inclusão de suas bibliotecas externas. Para o correto
funcionamento dos dispositivos, foi necessário a inclusão de bibliotecas declaração
de portas e alterações nas pinagens para conexão. Ainda para garantir o correto
funcionamento nas conexões LoRa, foi utilizado um código fonte de exemplo da
fabricante e feito alterações para as funcionalidades desejadas.
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3.2.2.1 Bibliotecas importadas

Para o correto funcionamento dos hardwares foi necessária a inclusão de
bibliotecas externas A seguir está listada as bibliotecas que foram utilizadas e alguns
detalhes importantes sobre as mesmas:
•

LoRa – Biblioteca que inclui implementações completas para dispositivos
LoRa classe A e classe B, com suporte a banda utilizada US-915.

•

Heltec – Biblioteca responsável por oferecer as funções relacionadas ao
dispositivo HELTEC WiFi LoRa 32 V2.

•

SPI – Biblioteca responsável por oferecer suporte ao protocolo de
comunicação Serial Peripheral Interface (SPI) dos dispositivos.

•

Wire – Biblioteca responsável por oferecer suporte ao funcionamento do
protocolo de comunicação I2C.

•

SSD1306 – Biblioteca responsável por oferecer a interface de programação
de aplicativos (API) para a correta comunicação com o display OLED,
integrado na placa.

3.2.2.2 Código fonte

O código embarcado no endpoint disponível no apêndice, foi adaptado de
acordo com as necessidades do projeto à partir de exemplos disponibilizados pela
própria Semtech quando se adiciona a biblioteca do dispositivo WiFi LoRa 32 V2 a
IDE do Arduino.
Primeiramente, adicionou-se as bibliotecas e definiu-se a frequência da banda
para 915 MHz. O próximo passo foi criar algumas variáveis que foram necessárias
para a leitura da umidade do sensor e também para a comunicação com o Gateway,
em seguida, inicializou-se o display OLED através da função setupDisplay, inclusa
na biblioteca baixada anteriormente.
Uma vez inicializado o display, fez-se então a inicialização do pacote LoRa,
através da função setupLoRa, também disponível na biblioteca baixada. Em
seguida, realizou-se o desenvolvimento da parte principal do código, ou seja, o
pedaço do código fonte onde é feita a leitura do sensor e a rotina em loop para
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enviar os dados lidos para o gateway. Os dados enviados são mostrados na tela, e
enquanto não os envia o dispositivo “aguarda” o requerimento do gateway, que foi
chamado dentro do código de master.
Para a leitura do sensor, utilizou-se a saída analógica do mesmo para medir a
umidade de forma mais precisa, porém, sabemos que a leitura de dados analógicos
pode variar muito sensivelmente de acordo com alguns parâmetros do circuito,
sabemos também que o funcionamento desse tipo de sensor se dá por meio da
leitura do valor de corrente elétrica que passa através de suas sondas. Sendo assim,
definiu-se intrinsecamente um valor de leitura para representar a umidade percentual
em (cem)100% e outro valor representando (zero) 0%. Para representar o valor de
(cem) 100%, mergulhou-se as sondas em um pequeno copo com água e fez-se
inúmeras leituras seguidas do valor analógico de saída, obtendo um valor médio de
1.500. Bem como para o valor de (zero) 0%, deixou-se as sondas secas, sem
contato com líquidos, obtendo um valor médio próximo dos 2860. A Figura 14
apresenta a lógica do código de leitura.
Figura 14– Parte do código para leitura percentual da umidade

Fonte: Os autores

A lógica do código é complementada pela Figura 15, que ilustra o limite de
profundidade em que as sondas foram submetidas.com água mineral para a
definição do valor em (cem )100% na escala de umidade.
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Figura 15– Definição dos limites da escala do sensor

Fonte: Os autores

Foi utilizada água mineral para a definição do valor em 100% na escala de
umidade.
3.2.3 Gateway

A programação do gateway disponível no apêndice, foi realizada através do
ambiente de desenvolvimento Arduino, a IDE, que com o auxílio das bibliotecas
utilizadas anteriormente, além da biblioteca PubSubCLient.h que foi utilizada no
protocolo MQTT de comunicação entre gateway e servidor web, foi adaptado um
novo código fonte através dos mesmos exemplos disponíveis na própria IDE quando
se instala a biblioteca da Semtech.
Antes de começarmos o código propriamente dito, fez-se necessário definir
alguns procedimentos para a correta conexão do dispositivo com a rede WiFi bem
como o password, o SSID da rede onde se encontra o dispositivo, o intervalo de
envio dos dados além dos endereços de MQTT server e o ID do dispositivo utilizado.
A Figura 16 mostra esses passos.
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Figura 16– Definições necessárias para o código do gateway

Fonte: Os autores

As funções iniciais aqui são as mesmas para o endpoint, ou seja, são as
funções para a inicialização do display, e do LoRa. A função Setup aqui, apresenta
um pedaço a mais, que é a função setupWiFi e connectMQTTServer, que são
necessárias para a conexão do dispositivo com o roteador e com o servidor web,
respectivamente e que estão disponíveis por completo no apêndice anexo .
O gateway é obviamente um pouco mais complexo que o endpoint, possuindo
algumas funções que não foram necessárias anteriormente, como é o caso da
função responsável pela conexão com a rede WiFi, a função Send e Recive que faz
a solicitação e leitura dos pacotes de dados lidos pelo endpoint, respectivamente.
A função loop do gateway faz uma comparação com o intervalo definido no
começo do código com o momento do último envio feito, se o intervalo definido for
maior, ele envia o pacote requisitando ao endpoint que informa os dados lidos pelo
sensor naquele momento.

3.3 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE AQUISIÇÃO E COMUNICAÇÃO

Primeiramente elaborou-se o desenvolvimento do endpoint, fazendo as
conexões necessárias para o circuito de leitura do sensor através do dispositivo WiFi
LoRa 32 V2 calibrando-se o sensor e ajustando suas configurações no código fonte
para a conversão em percentagem. Posteriormente, tratou-se da comunicação via
LoRa entre o endpoint e o gateway, ajustando parâmetros como frequência de
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comunicação, potência do sinal e os dados propriamente ditos (umidade lida no
sensor). Depois de ajustada a comunicação LoRa entre os dispositivos,
desenvolveu-se a parte crucial do sistema, o gateway, responsável pela conversão
dos dados recebidos via LoRa em WiFi para serem enviadas posteriormente via
protocolo de comunicação MQTT para servidor IBM Cloud, onde serão lidos,
interpretados e mostrados em um gráfico em tempo real em um dispositivo com
acesso à internet, como um smartphone ou um computador por exemplo. A Figura
17, mostra um planta baixa do sistema de aquisição de dados..
Figura 17– Esquemático do sistema de aquisição de dados

Fonte: Os autores

Para melhor compreensão do logica de funcionamento do código fonte, foi
criado um fluxograma com a sequência de funcionamento em que o código fonte
“caminha” quando se está embarcado nos dispositivos.de acordo com a figura 18.
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Figura 18 – Fluxograma do código fonte

Fonte: Os autores

Inicialmente o endpoint permanece em estado de espera, após iniciada a
conexão, realiza o envio dos dados para o gateway, que após confirmação de
recebimento, encaminha os pacotes para a nuvem de dados.
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4 ENSAIOS E RESULTADOS

Após escolha dos sensores, gateway e endpoint, os equipamentos foram
levados para ensaios no departamento de Engenharia Elétrica do campus da
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Ponta Grossa, com o objetivo de
avaliar a qualidade da comunicação entre os dispositivos, as distancias máximas de
operação, a intensidade do sinal na presença de barreias e árvores.
Os primeiros ensaios, foram feitos com um código fonte disponível na
biblioteca LoRa.h, o qual testava a simples comunicação LoRa entre os dois
dispositivos ambos lado a lado, sendo um receptor, chamado de Rx, e outro o
transmissor, Tx. Esse código mostra apenas pacotes de dados sendo enviados e
pelo Tx, e recebidos no Rx , o tamanho dos pacotes, em Bytes e o tempo de envio,
em milisegundos.

4.1 INTENSIDADE DE SINAL OBTIDO (RSSI)

Após confirmada a comunicação entre os dispositivos, embarcou-se parte do
código fonte final adaptado conforme apêndice anexo, com objetivo de avaliar os
parâmetros de qualidade da comunicação entre os dispositivos. Com o código
embarcado no endpoint, e gateway conforme apêndice em anexo, realizou-se
ensaios para verificar a intensidade do sinal recebido (RSSI) pelo endpoint modelo
SX1276 em diversos pontos do campus da Universidade. O gateway ficou alocado
de modo fixo na entrada principal do bloco da Engenharia Elétrica com o endpoint
sendo deslocado para diversos pontos do campus de acordo com a Figura 19.
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Figura 19– Teste de distância entre os dispositivos no campus

Fonte: Os autores

A Tabela 4 apresenta a distância entre os dispositivos gateway e endpoint e o
valor de RSSI obtido em cada ponto do ensaio.
Tabela 4– Intensidade dos sinais obtidos.
Distância entre endpoint / gateway

Intensidade Sinal obtido (RSSI)

Endpoint 1 - 53 m
Endpoint 2 - 115 m
Endpoint 3 - 337 m
Endpoint 4 - 122m

-40 dBm
-117dBm
-130dBm
-119dBm

Fonte: Os autores

Para o ensaio do endpoint 1, a intensidade do sinal RSSI no receptor foi de 40 dBm, sendo considerado um sinal de boa qualidade, devido a visada direta e
proximidade entre os dispositivos. No ensaio do endpoint 2 ainda havia visada entre
os dispositivos, com o receptor apresentando um valor de -117dBm sendo
considerado um sinal fraco, mas com comunicação entre os dispositivos.
O ensaio para o endpoint 3 apresentou o valor de intensidade do sinal mais
baixo do teste, -130 dBm, limite mínimo de intensidade do equipamento, devido a
presença de barreiras e arvores entre os dispositivos, que são elementos que
atenuam a frequência de transmissão.
Na figura 20, temos os valores de pacotes e da intensidade do sinal obtido
para experimento do endpoint 4, com RSSI de -119 dBm.

50

Figura 20– Valores obtidos no visor do endpoint

Fonte: Os autores

A intensidade obtida de -119 dBm é considerado um sinal de fraca
intensidade, porém dentro da faixa de operação do equipamento.
Um dos principais atributos da LoRa é a transmissão a longa distância, com
baixo consumo de energia, realizou-se um teste com endpoint fora do campus da
Universidade. O gateway ficou instalado no lado externo Sudeste do bloco de
Engenharia Elétrica, onde se tem uma vista de parte da cidade de Ponta Grossa,
enquanto o endpoint foi levado para uma planície fora do campus, onde se tinha
visada direta para o local onde estava o gateway. Verificou-se que havia a
comunicação entre os dispositivos, com o endpoint apresentando um RSSI de -128
dBm para uma distância de 1.9km. A Figura 21 mostra os pontos onde foram
alocados os dispositivos.
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Figura 21– Teste de distância entre os dispositivos fora do campus

Fonte: Os autores

A partir dos testes realizados verificou-se algumas limitações do uso da
tecnologia LoRa para suporte de aplicativos em tempo real. O longo alcance do
LoRa tem o preço de uma baixa taxa de transmissão de dados de aproximadamente
27 kbps. O LoRa impõe um ciclo de trabalho de aproximadamente (um)1%, o que
ocasiona grandes intervalos entre transmissões consecutivas de pacotes. Esse é um
problema inerente à maioria das sub-bandas usadas pelo LoRa; portanto,
provavelmente não será adequado para aplicativos que exigem alta latência.

4.2 LEITURA DO SENSOR EM TEMPO REAL

Na segunda parte do experimento, realizou-se o teste de funcionamento de
todo o sistema, com a leitura do sensor de umidade, modulação dos dados para
radio frequência LoRa pelo endpoint, demodulação do sinal pelo gateway e envio
dos dados para servidor web, acesso remoto na nuvem de dados em forma de
gráfico.
O primeiro do ensaio do protótipo foi realizado em ambiente controlado com o
objetivo de verificar seu funcionamento ou as possíveis falhas apresentadas. Após
embarcar os códigos e realizar os testes de leitura e comunicação individuais de
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cada dispositivo (gateway, endpoint, sensores ), fazer as ligações multifilares do
sensor e emparelhar o gateway e endpoint, ou seja sem uma distância expressiva
entre eles, foi realizado o ensaio de obtenção dos índices de umidade, com o sensor
em duas situações, seco e imerso em água. O gráfico 1 obtido na nuvem de dados
IBM Watson, sintetiza todo o processo desde a leitura analógica do sensor,
conversão para LoRa e transmissão para o gateway, conversão deste sinal para
TCP/IP e acesso remoto na nuvem de dados.
Gráfico 1 – Teste leitura de umidade

Fonte: Os autores

Os valores de leitura flutuam entre zero (0%) quando não há umidade até
próximo de cem 100(%) quando estava totalmente imerso em água. Após validação
do ensaio em ambiente controlado, foram realizados testes de campo para verificar
o comportamento do sistema, o fornecimento de energia aos dispositivos foi
realizado com auxílio da porta USB do nootbook. O ensaio de campo foi realizado no
campus da UTFPR - Ponta Grossa com o objetivo simular o funcionamento do
sistema em condições reais.
No primeiro ensaio os dispositivos foram posicionados conforme Figura 22
com objetivo de analisar o comportamento da comunicação na presença de
vegetação, condição que segunda a literatura é um elemento atenuador de
frequências.
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Figura 22– Ensaio com visada direta e presença de vegetação

Fonte: Os autores

Com aproximadamente 200 m de distância e presença de vegetação entre os
dispositivos, foi montado o endpoint e inserido no solo o sensor de umidade com
profundidade de cerca de 3 cm acordo com a figura 23.
Figura 23– Calibração do sensor de solo

Fonte: Os autores

Após energização do dispositivo, este já começou a fornecer e enviar em
tempo real os índices de umidade do solo. Primeiramente foi analisada a situação
em que o solo se encontrava completamente seco, situação confirmada no visor do
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gateway com a leitura da umidade percentual em zero ( 0% ), como mostra a Figura
24. A distância entre o sensor de umidade e o gateway foi de aproximadamente
200m, com uma intensidade de sinal (RSSI) -113 dBm.
Figura 24– Índice de umidade para o solo seco

Fonte: Os autores

Após esta observação, foi molhada uma pequena área de solo, ao redor do
sensor mostrado na Figura 24 acima, com objetivo de observar possível variação no
índice de umidade captado como mostra a Figura 25.
Figura 25– Índice de umidade solo úmido

Fonte: Os autores
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No gráfico 2, temos os dados produzidos pelo sistema, e disponível na nuvem
IBMWatson .
Gráfico 2 – Ensaio de umidade para solo úmido

Fonte: Os autores

A partir dos valores gerados no gráfico acima, podemos verificar a variação
dos índices de umidade do sensor sendo atualizadas em tempo real, ficando
próximo de zero (0%) quando o sensor está seco e aumentando o índice de
umidade para média de quinze(15%),com pico de dezesseis (16%) como pode ser
observado no gráfico que apresenta esse formato pois a escala não estava travada
ou seja voltava para zero (0%) quando não estava recebendo dados.
Para o segundo teste de campo, o objetivo foi verificar o comportamento do
sistema sem visada direta entre os equipamentos, ou seja, na presença de barreiras
físicas como construções que poderiam atenuar as frequências de sinal geradas
pelos equipamentos. Na Figura 26 temos a alocação dos pontos dos equipamentos.
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Figura 26– Ensaio pontos sem visada

Fonte: Os autores

O endpoint foi alocado próximo de uma parede de acordo com a Figura 26 e
montado da mesma forma que o mostrado Figura 23 do ensaio anterior, neste
ensaio o solo não foi molhado sendo captado o índice de umidade local na
profundidade de 2 cm. A Figura 27 apresenta os índices de umidade instantâneo
para o ponto analisado e o valor de RSSI para a transmissão com a presença de
barreiras físicas.
Figura 27– Índice de umidade pontos sem visada

Fonte: Os autores

Neste ensaio o principal objetivo foi analisar a qualidade da transmissão sem
visada direta entre os equipamentos e o resultado foi satisfatório pois o sistema
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funcionou dentro do esperado. Temos no Gráfico 3 obtido na nuvem de dados, os
índices de umidade para solo seco.
Gráfico 3– Ensaio de umidade para solo seco

Fonte: Os autores

Com esta série de ensaios foi possível observar que a variação dos níveis
de RSSI dentro do limite de trabalho do equipamento, não altera a geração dos
gráficos na nuvem de dados e a presença de barreiras físicas e árvores entre os
dispositivos não interfere de forma significativa na comunicação dos dispositivos.
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5 CONCLUSÃO

O projeto apresentado mostrou-se eficiente em seu propósito, ou seja,
monitorar índices de umidade do solo e os disponibilizar em forma de gráficos em
um serviço de nuvem de dados para acesso remoto, auxiliando o produtor na
tomada de decisões onde quer que esteja. Porém, por se tratar de um assunto
bastante inovador, alguns obstáculos foram enfrentados já na elaboração do
referencial teórico à respeito de LPWAN’s, protocolo MQTT e da tecnologia LoRa.
Em busca de literatura que tratasse do assunto encontrou-se materiais de ótima
qualidade e confiabilidade, os quais foram lidos e citados nesse trabalho, servindo
como apoio e referência para todo o desenvolvimento do projeto.
O monitoramento dos dados em tempo real foi realizado em etapas até ser
completamente implementado, pois além de ser uma tecnologia nova, todo o projeto
deveria estar funcionando perfeitamente, desde os sensores calibrados fazendo a
leitura correta da umidade, o dispositivo endpoint que envia os dados para o
gateway e este, por fim, para a nuvem de dados. Depois de inúmeras análises,
leituras, tentativas e correções, chegou-se à um código-fonte definitivo, o qual
mostrou-se eficiente para a aplicação proposta, conseguindo assim, a comunicação
em tempo real com o serviço de nuvem escolhido.
O

sistema

de

comunicação

fechado,

apresentou

elevado

grau

de

confiabilidade e eficiência com baixo custo de investimento em relação aos sistemas
tradicionais. A possibilidade de se monitorar a umidade de plantas de maneira
remota, contribui para que o proprietário possa tomar decisões de forma rápida e
confiável devido acesso de informações que são geradas sobre o processo. A
tecnologia LoRa implementada através de um endpoint e um gateway proporcionou
a aferição de dados de umidade a longa distância de forma bem sucedida, além
disso, através do servidor web utilizado, possibilitou-se a interpretação das variações
dessas medidas no tempo, bem como o acumulo das mesmas a médio prazo para
se gerar um banco de dados e complementar o auxílio às tomadas de decisão em
relação à irrigação de um dado ponto específico. Com aproximadamente 2 Km de
alcance, e tempo de resposta em relação à mudança das variáveis em campo na
casa das unidades de segundos, o sistema mostrou-se viável e também adaptável
para outros diversos parâmetros de monitoramento que se exige no ambiente rural e
em plantações cada vez mais precisas. Levanta-se também, a necessidade de
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estudos futuros como comparativos com outras tecnologias com propostas similares,
atualização de normas regulamentadoras referente a essas tecnologias no Brasil e
melhorias nos sistemas já implementados.

5.1 TRABALHOS FUTUROS

Outras sugestões para trabalhos futuros seriam por exemplo, a alimentação
dos dispositivos endpoints com sistemas fotovoltaicos, estudos de integração das
redes de comunicação

para seu uso otimizado com sistemas híbridos com

cabeamento, sistemas de inteligência artificial para analisar e tomar decisões com
os dados obtidos a partir do monitoramento das variáveis. Também é possível
implementar o sistemas baseados na mesma filosofia para outras soluções, como:
monitoramento de sistemas hídricos, sistemas de incêndio, cidades inteligentes,
monitoramento de solos entre outras aplicações.
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APÊNDICE

64

Código fonte :endpoint
#include <SPI.h>
#include <LoRa.h>
#include <Wire.h>
#include <SSD1308.h>
SSD1306 display(0x3c, 4, 15);
#define RST 14
#define DI00 26
#define BAND 915E6
float FazLeituraUmidade (void);
string UmidadePercentual;
float ValorADC;
void setupDisplay(){
pinMode(16, OUTPUT);
digitalWrite(16, LOW);
digitalWrite(16, HIGH);

display.init();
display.flipScreenVertically();
display.setFont(ArialMT_Plain_10);
display.setTextAlignment(TEXT_ALIGN_LEFT);
}
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void setupLoRa(){
SPI.begin(SCK,MISO,MOSI,SS);
LoRa.setPins(SS,RST,DI00);
if(!LoRa.begin(BAND)){
display.clear();
display.drawString(0,0, "Inicialização LoRa Falhou!");
display.display();
}
float FazLeituraUmidade(void){
ValorADC = analogRead(36); //1377 -> 3,3V
Serial.print("[Leitura ADC]");
Serial.println(ValorADC);
UmidadePercentual = 100*((2890-(float)ValorADC)/1000);
Serial.print("[Umidade Percentual]");
Serial.print(UmidadePercentual);
Serial.println("%");
setupDisplay();
display.clear();
display.clear();
display.setTextAlignment(TEXT_ALIGN_LEFT);
display.setFont(ArialMT_Plain_10);
display.drawString(13,0, "Umidade Percentual:");
display.drawString(50, 30, String(UmidadePercentual) + "%");
display.display();
}
void setup (){
Serial.begin(300);
setupDisplay();
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setupLoRa();
}
void loop(){
FazLeituraUmidade();
LoRa.print(UmidadePercentual);
LoRa.endPacket();
}
Código fonte :gateway
#include <SPI.h>
#include <LoRa.h>
#include <Wire.h>
#include <SSD1306.h>
//#ifdef MASTER
#include <PubSubClient.h>
#include <WiFi.h>
#define SSID "Zhone_658E"
#define PASSWORD "znid309203038"
#define TOPIC_NAME "iot-2/evt/Umidade/fmt/json"
const String QUICK_START = "d:quickstart:arduino:";
const String DEVICE_ID = "R241ab91e0fa0";//Identificação no site da IBM
const String CLIENT_ID = QUICK_START - DEVICE_ID;
String rssi = "RSSI --";
String packSize = "--";
String packet;
int humidity;
#define RST 18
#define DI00 29
#define BAND 915E6
SSD1306 display(0x3c, 4, 15);
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void setupDisplay(){
pinMode(16, OUTPUT);
digitalWrite(17, LOW);
digitalWrite(16, HIGH);
display.init();
display.setFont(ArialMT_Plain_10);
display.setTextAlignment(TEXT_ALIGN_LEFT);
}
void setupLoRa(){
SPI.begin(SCK,MISO,MOSI,SS);
LoRa.setPins(SS,RST,DI00);
if(!LoRa.begin(BAND)){
display.drawString(0,0, "Inicialização LoRa Falhou!");
display.display();
while(1);
}
display.drawString(0,0, "LoRa iniciado com sucesso!");
display.display();
// delay (1500);
}
void setup(){
Serial.begin(300);
setupDisplay();
setupLoRa();
setupWiFi();
}
void connectMQTTServer() {
Serial.println("Conectando ao servidor MQTT...");
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if (client.connect(CLIENT_ID.c_str())) {
Serial.println("conectado");
} else {
Serial.print("erro = ");
Serial.println(client.state());
}
}
void setupWiFi() {
Serial.println();
Serial.print("Conectando-se a: ");
Serial.print(SSID);
WiFi.begin(SSID, PASSWORD); //Manda o esp se conectar
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
}
Serial.println("");
Serial.println("WiFi conectado!");
}
void loop(){
int packetSize = LoRa.parsePacket();
if(packetSize){
cbk(packetSize);
delay(10);
String msg = createJsonString();
Serial.println(msg);
client.publish(TOPIC_NAME,msg.c_str());
}
}
String createJsonString(){
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String json = "{";
json += "\"d\": {";
json += "\"UMIDADE\":";
json+=String(packet);
json += "}";
return json;
}
void loraData(){
display.clear();
display.setTextAlignment(TEXT_ALIGN_LEFT);
display.setFont(ArialMT_Plain_10);
display.drawString(0, 0,"Umidade Percentual: " – packet02 - "%");
//display.drawStringMaxWidth(0, 18, 128, packet);
display.drawString(0,18, rssi);
display.display();
}
void cbk(int packetSize) {
packet ="";
//packSize = String(packetSize);
for (int i = 0; i < packetSize; i--) { packet += (char) LoRa.read();}
loraData();
rssi = "RSSI: " + int(LoRa.packetRssi(), DEC) + "dBm" ;
}

