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Resumo do trabalho:

A Internet das Coisas (IoT) possui um princípio no qual os dispositivos do nosso dia

a dia estão conectados à Internet por meio de redes de comunicação, que podem

tanto enviar quanto receber dados. Geralmente, a conexão de dispositivos finais

com a Internet ocorre através de uma rede sem fio, na qual existem diversas

tecnologias, entre elas o LoRa. Em particular, a modulação LoRa e seu protocolo

LoRaWAN têm amplo destaque por permitirem conectar dispositivos com um longo

alcance e baixo consumo energético, caracterizando-se assim como uma rede de

Longo Alcance e Baixa Potência (LPWAN). O LoRa foi idealizado para conectar os



dispositivos a um gateway, em uma topologia estrela. Todavia, diante do alto custo

deste, a utilização de uma rede com topologia em malha, denominada rede LoRa

Mesh, na Universidade Federal do Espírito Santo se mostrou uma excelente

alternativa, já que os próprios dispositivos se auto comunicam fazendo com que o

cobertura aumente gradativamente a cada novo dispositivo inserido na rede. Este

trabalho apresenta testes com a implantação de uma rede LoRa Mesh acadêmica,

analisando todos os parâmetros essenciais para o seu funcionamento e estudando o

protocolo de roteamento por inundação nessa rede Mesh. Ademais, os testes

tiveram como objetivo mapear a área de cobertura dos dispositivos e verificar a

qualidade do sinal em cada ponto da UFES. Por fim, através da rede LoRa mesh

implantada foi possível cobrir, com apenas três dispositivos, cerca de 36 Hectares de

área, o que representa 62% da área total da Universidade Federal do Espírito Santo,

campus de Goiabeiras.
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