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Resumo. Este trabalho propõe um aprofundamento sobre as tecnologias
LPWAN, apresentando seus conceitos, aplicações e variações. Objetiva-se um
estudo comparativo entre as tecnologias disponı́veis apresentando resultados de
testes e simulações quanto forem possı́veis.

1. Introdução
LPWANs são um tipo de rede sem fio com foco em aplicações de baixo consumo de ener-
gia e que operem em uma área extensa (Low Power Wide Area Network). São alternativas
utilizadas para a comunicação entre usuários e objetos com capacidade de sensoriamento,
processamento e comunicação, a chamada Internet das Coisas (IoT - Internet of Things).
Geralmente a conectividade dos dispositivos na IoT são supridas por outras tecnologias,
como redes mesh ou GSM, impactando a eficiência no consumo de energia e encarecendo
os dispositivos necessários para gerenciamento da rede e dos dados [2, 4].

A comunicação entre dispositivos IoT é, tipicamente, feita pelo meio sem fio e
se enquadra em duas categorias: as tecnologias que utilizam faixas não licenciadas do
espectro de frequências e as que utilizam faixas licenciadas, ou seja, obtidas por meio de
concessões como a banda da telefonia celular.

Este projeto visa o planejamento de uma pesquisa exploratória-descritiva sobre as
tecnologias LPWANs disponı́veis tanto licenciadas quanto não licenciadas, a fim de reali-
zar uma análise comparativa em caracterı́sticas como alcance, consumo de energia, custos,
taxas de dados, aplicações, entre outras. O intento é apresentar resultados quantitativos
sobre as tecnologias corroborando as análises que emerjam dos estudos bibliográficos.

A Seção 2 apresenta alguns termos e conceitos essenciais para o entendimento do
tema, além de alguns trabalhos existentes na área a que se pretende aprofundar a pesquisa
deste trabalho. A Seção 3 apresenta os objetivos intentados durante a execução da pes-
quisa seguida da seção 4 que mostra um cronograma que se pretende cumprir a fim de
alcançar os objetivos.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
O termo Internet das Coisas se refere à troca de dados e interconexão entre dispositivos
e sensores, sendo encontrada aplicações em segurança, rastreamento de ativos, agricul-
tura, medições inteligentes, entre outras. Os dispositivos com este tipo de tecnologia
possuem propriedades especı́ficas como longo alcance, baixa taxa de dados e consumo de
energia.[3]

Enquanto as tecnologias de curto alcance não se adaptam para uso em longas co-
berturas, as soluções baseadas em comunicações celulares (3G, 4G) fornecem a cobertura



requerida mas com um consumo excessivo de energia. Neste cenário que emergem as tec-
nologias de comunicação sem fio denominadas LPWAN - Low Power Wide Area Network
- que se referem a tecnologias com alto alcance e pouco consumo de energia. [3]

LPWAN é um termo geral para um conjunto de tecnologias que permitam
comunicações entre dispositivos em áreas amplas mas com menor custo e melhor con-
sumo de energia. Adequa-se as necessidades de aplicações de IoT que precisam transmitir
pequenas quantidades de dados em longos intervalos de tempo. [1]

Com o crescimento acelerado destes tipos de tecnologias, o desenvolvimento de
tecnologias LPWANs emergiu em mercados licenciados e não licenciados. [5]

As empresas de internet móvel possuem grande interesse comercial em desen-
volver novos padrões para conectividade da LPWAN a fim de expandir seu mercado.
Uma parceria entre empresas na área de telecomunicações chamado 3GPP (3rd Genera-
tion Partnership Project) possui grupos de especificações técnicas sendo que um deles, o
RAN - Radio Access Network, está desenvolvendo padrões para as próximas etapas para
LPWANs em bandas licenciadas.[?]

Alguns padrões de redes LPWA que operam em faixas de frequência licenciadas
são:

• LTE-M;
• EC-GSM;
• NB-IoT.

As bandas licenciadas são caras para as operadoras, na ordem de centenas de mi-
lhares de euros por largura de banda quilohertz (kHz) por paı́s. Além disso, os dispositivos
de IoT baseados em LTE deverão seguir abordagem 4G utilizando chip (cartão SIM como
dos celulares) o que encarece o custo do dispositivo. [?]

Ainda há o aspecto de que ao trazer parte da complexidade da arquitetura de hard-
ware e software do 4G-LTE, ao fornecer serviços de LPWAN como extensão do 4G-LTE,
as operadoras oferecem inerentemente mais complexidade, custo e potência do que os
dispositivos conectados a uma rede operada em bandas não licenciadas.[?]

Alguns padrões de redes LPWA que operam em faixas de frequência não licenci-
adas são:

• IEEE 802.11ah;
• Weightless;
• Ingenu;
• DASH7;
• Sigfox;
• LoRa.

3. Objetivos

3.1. Objetivo Geral

Análise comparativa das tecnologias LPWANs disponı́veis licenciadas e não licenciadas.



3.2. Objetivos Especı́ficos
• Reunir bibliografia relevante para a pesquisa;
• Contextualizar a necessidade de LPWANs, Apresentar as aplicações que utilizam

ou podem utilizar LPWAN;
• Elencar as tecnologias disponı́veis em LPWAN: Licenciadas e Não licenciadas;
• Listar os testes e simulações que podem ser aplicados em tecnologia LPWAN;
• Realizar comparações baseadas em testes e simulações;
• Analisar e descrever as diferenças nas tecnologias apresentadas.

4. Cronograma de Execução
Atividades:

1. Reunir Materiais;
2. Contextualizar Pesquisa;
3. Listar e descrever as tecnologias LPWAN;
4. Elencar testes e simulações aplicáveis a LPWAN;
5. Realizar testes e simulações;
6. Analisar e descrever as diferenças nas tecnologias apresentadas;

Tabela 1. Cronograma de Execução
mai jun jul ago set out nov

Reunir Materiais X
Contextualizar Pesquisa X X

Listar e descrever as tecnologias LPWAN X X
Elencar testes e simulações aplicáveis a LPWAN X X

Realizar testes e simulações X X X
Analisar e descrever as diferenças nas LPWANs X X X X X

5. Contribuições e Resultados Esperados
Intenta-se descrever e documentar uma análise de tecnologias do tipo LPWAN, licenci-
adas e não licenciadas, de modo a quantificar suas diferenças em tantos quantos forem
encontrados aspectos que possam ser testados, simulados ou analisados em alguma pers-
pectiva.

Almeja-se apresentar dados em forma de gráficos e análises por extenso descre-
vendo as semelhanças, diferenças e em que aplicações são vantajosas ou apresentam de-
trimentos em relação umas as outras.

6. Espaço para assinaturas

Londrina, 04 de mai de 2018.
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Aluno Orientador
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