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Resumo 

 

Em grandes cidades é possível observar, entre outras, duas situações 

onde o controle não assistido dos semáforos pode gerar atrasos: Sinal vermelho 

quando não há necessidade de interromper o tráfego; e a má distribuição dos 

tempos de verde e vermelho em vias onde o fluxo dos veículos poderia ser mais 

fluído se houvesse um ajuste da configuração dos semáforos em tempo real. Para 

realizar este controle remotamente, desenvolveu-se um sistema que utiliza a 

tecnologia de comunicação LoRa, capaz de enviar informações por rádio frequência 

de longo alcance e baixo consumo energético, e um gateway, responsável por 

hospedar uma página web e conectar o sistema à internet, para realizar o controle 

manual de um semáforo à distância. Iniciou-se o desenvolvimento do sistema 

criando o firmware para comunicação LoRa. Em seguida, desenvolveu-se o 

gateway. Por fim, uma página web foi criada, tornando possível a realização de uma 

prova de conceito de controle remoto de um semáforo, representado por LEDs, feito 

através de uma conexão via browser, cumprindo os objetivos propostos. 

. 

Palavras Chave: LoRa. Wireless. Controle de Tráfego. Smart City. 

  



 

Abstract 

 

In big cities it is possible to observe, among others, two situations where 

the unattended control of traffic lights can generate delays: Red signal when there is 

no need to interrupt traffic; and the poor distribution of green and red times on roads 

where vehicle flow could be more fluid if there was a real-time traffic signal set-up. To 

carry out this control remotely, a system has been developed that uses LoRa 

communication technology, capable of sending information by radio frequency of 

long range and low energy consumption, and a gateway, responsible for hosting a 

web page and connecting the system to the Internet , to carry out the manual control 

of a semaphore from a distance. Development of the system was started by creating 

the firmware for LoRa communication. Next, the gateway was developed. Finally, a 

web page was created, making it possible to carry out a proof of concept of remote 

control of a traffic light, represented by LEDs, done through a connection via browser, 

fulfilling the proposed objectives. 

 

Keywords: LoRa. Wireless. Traffic control. Smart City. 
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1 INTRODUÇÃO 

O trânsito é um dos grandes problemas das médias e grandes cidades  de 

todos os países do mundo. Ferramentas como a TomTom Traffic Index (TomTom, 

2017), mostram rankings mensais com dados sobre o tempo de percurso das 

principais cidades. Em algumas destas, é normal o tempo de percurso entre dois 

pontos ser quase o dobro quando comparado ao de um dia sem trânsito. Uma das 

possíveis soluções para diminuição destes tempos é através do controle de 

semáforos. Com um sistema inteligente de controle do tráfego de veículos em uma 

via é possível realizar alterações nos semáforos para que haja uma maior fluidez no 

trânsito. 

1.1 Problema da Pesquisa 

Observando a situação atual do transito nos horários de pico da região 

central de Florianópolis, também considerando alguns minutos preso em um 

semáforo na madrugada onde não haveria necessidade do indicador estar vermelho, 

e após uma conversa com o orientador, foi despertada uma motivação para iniciar o 

desenvolvimento de um possível sistema de controle de fluxo de veículos. 

O problema motivador deste trabalho foi como fazer um sistema de 

configuração para o controle da temporização de um ou mais semáforos à distância, 

para que haja um fluxo de veículos mais ordenado. 

 

1.2  Justificativa 

Antes que o controle inteligente seja implementado, é necessário criar um 

sistema onde seja possível um operador humano controlar os semáforos de uma via 

movimentada, por exemplo, a partir de uma central. 

Desta forma um operador poderia comandar o funcionamento dos 

semáforos de uma via mesmo estando longe deles, e em tempo real. Isto daria mais 

fluidez ao trânsito de veículos concedendo ao operador o poder de otimizar o 

funcionamento dos semáforos de acordo com a situação do tráfego real presente 

nos arredores do semáforo. Por exemplo, sabendo-se que há um acidente em um 

ponto x da cidade, através do controle dos semáforos seria possível desviar o fluxo 

de veículos por vias alternativas, diminuindo o possível engarrafamento formado 

pelo acidente. 
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1.3  Objetivo Geral 

O objetivo deste trabalho é implementar uma prova de conceito de um 

indicador semafórico controlado remotamente através de um gateway TCP/IP - 

LoRa. 

 

1.4  Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos são: 

 Criar um firmware para comunicação LoRa; 

 Integrar as placas de desenvolvimento WiFi e LoRa; 

 Desenvolver o firmware para comunicação WiFi; 

 Criar uma página web para configuração das temporizações do semáforo; 

  



12 
 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1  IoT 

“Internet das Coisas” é uma tradução literal da expressão em inglês 

“Internet of Things” ou IoT e se trata de uma parte da internet voltada para todas as 

“coisas” capazes de se conectar a uma rede de dados (Code IoT). 

Essas coisas são capazes de perceber e atuar no ambiente em que estão 

alojadas, podendo assumir diversas formas e finalidades, comunicando-se 

principalmente entre si e também com a internet. Em geral esses dispositivos 

possuem um controlador ou sistema operacional que realiza os comandos e 

comunicação com outros de maneira automática. 

A ideia principal da IoT é criar uma rede de dispositivos que conversem 

entre si sozinhos, onde não necessite do ser humano para comandá-los. Os 

dispositivos serão capazes de perceber o ambiente, processar as informações 

coletas e assim executar uma ação de controle, tudo isso se comunicando com 

outros dispositivos, podendo estar próximos ou não.  

Segundo a Gartner (Gartner, 2017), empresa líder em pesquisa em 

tecnologia da informação, 11,19 bilhões de dispositivos estarão conectados a 

Internet até o final de 2018. Deste número, cerca de 63% serão de hardwares com 

aplicação no segmento de consumo doméstico. 

 

2.1.1 HARDWARE 

 

Hardware é toda a parte física de um equipamento, composta por 

componentes eletrônicos e peças necessárias para seu funcionamento.  O que 

comanda essas partes, fornecendo instruções, é o software. (Code IoT) 

Em IoT, os dispositivos necessitam de um hardware que torne esses 

objetos capazes de desempenhar todas estas funções. Geralmente, possuem uma 

unidade de processamento e memória, comunicação, energia e sensores e 

atuadores. 
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2.1.2 UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE MEMÓRIA 

 

A unidade de processamento e memória é o cérebro do objeto. Essa 

unidade é o que o torna inteligente, pois dá a possibilidade do equipamento executar 

um determinado conjunto de funções programadas, coletar dados e interpretar e 

emitir informação. Na maioria dos projetos, é composta por uma unidade de 

memória para armazenar os dados, de um microcontrolador responsável por 

executar uma sequência de comandos, e de um conversor específico para receber o 

sinal dos sensores (Code IoT). 

É desejável que esse cérebro tenha o tamanho reduzido e baixo consumo 

de energia, para que seja compatível com o objeto inteligente e que tenha um bom 

desempenho. Também é frequente a agregação de uma unidade de memória 

adicional, do tipo flash, como unidade de memória secundária, para possibilitar uma 

expansão da capacidade de armazenamentos, onde geralmente são salvas algumas 

características periódicas do funcionamento do equipamento. 

 

2.1.3 UNIDADE DE COMUNICAÇÃO 

 

A unidade de comunicação é a parte responsável por realizar a troca de 

informações entre os dispositivos e também sua conexão com a internet, podendo 

ser com ou sem fios. Cada tecnologia possuem características diferentes, sendo 

elas as mais relevantes a taxa de transmissão de dados e o alcance. 

Medida em bit por segundo (bps), a taxa de transmissão é a velocidade 

com que um dado trafega de um ponto a outro. Assim como o alcance da 

transmissão, é essencial verificar se atente aos requisitos de uma determinada 

aplicação. Existem várias tecnologias de comunicação, e as mais comuns utilizadas 

em IoT são (Code IoT): 

 Ethernet (IEEE 802.3): transmissão cabeada, geralmente utilizada 

para conexão de microcomputadores à internet. A distância de 

transmissão depende do comprimento físico dos cabos, e do tipo 

de material utilizado, mas é possível que a informação viaje através 

de inúmeros outros pontos até chegar ao destino final. Possui alta 
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velocidade de transmissão, (10Gbps com fibra ótica), mas a 

necessidade de um cabo conectado dificulta a mobilidade do 

dispositivo ao qual essa tecnologia é aplicada.  

 Wi-fi (IEEE 802.11): essa é a tecnologia de comunicação sem fio 

mais utilizada, adequada para redes locais, com alcance de cerca 

de 100m. A taxa de transmissão pode chegar até teóricos 1300Mps 

em sua versão mais recente, IEEE 802.11ac. Por ser a tecnologia 

mais utilizada, é interessante notar que está presente em quase 

todos os lugares, como residências, locais de comércio e 

indústrias, e até mesmo em locais públicos. 

 ZigBee:  a grande vantagem dessa tecnologia é o baixo consumo. 

Entretanto, a taxa de transmissão fica em torno de 250kps e o 

alcance em torno de 30m. Essa tecnologia está presente em 

diversos equipamentos de IoT, como na linha de dispositivos 

inteligentes da Samsung (Samsung, 2018). 

 Bluetooth Low Energy: presente em muitos equipamentos como 

smartphones, notebooks, essa tecnologia é intermediária entre o 

WiFi e o ZigBee. É capaz de transmitir dados a 1Mbps com alcance 

de até 80m (versão 4.1 da IEEE802.15.1). 

 3G/4G: essa tecnologia está presente na comunicação de telefones  

celulares. Suas características importantes são o alto alcance e 

propensão à mobilidade, podendo enviar e receber dados na faixa 

de 300kbps a 2 Mbps. A desvantagem dessa tecnologia é o alto 

consumo de energia, comparado com as outras tecnologias. 

 SigFox/LoRa: as principais características dessas tecnologias 

LPWAN (Low Power Wide Area Network) são o longo alcance, 

ultrapassando os 5km, baixo consumo, e a baixa velocidade de 

transmissão de dados.   

 

2.1.4 UNIDADE DE FONTE DE ENERGIA 

 

A unidade de fonte de energia é responsável por fornecer a energia 

necessária para o funcionamento do objeto inteligente. Essa é uma parte crítica do 
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projeto, pois esse recurso pode ser limitado, e há uma grande demanda de energia 

da unidade de comunicação quando ativada. (Code IoT) 

Geralmente os dispositivos de IoT são alimentados por uma bateria, o que 

implica uma certa dificuldade caso haja necessidade de realizar a troca. Para 

contornar esse problema, muitos dispositivos captam a energia do ambiente em que 

estão alojados, como energia solar, térmica, eólica ou cinética. Outra técnica 

utilizada é o desligamento periódico, onde o equipamento opera em janelas de 

tempo, para assim prolongar a carga da bateria. 

Importante ressaltar a relação entre capacidade de comunicação e a 

energia gasta para que isso seja possível. De acordo com a ilustração presente na 

figura abaixo (Figura 1), um dispositivo com maior capacidade de comunicação vai 

exigir bateiras maiores e que as mesmas sejam recarregadas com maior frequência. 

Essa relação também é verdadeira se quando se compara a capacidade de 

processamento do hardware. 

Figura 1 – Capacidade de comunicação e eficiência energética 

 Fonte: Code IoT (Code IoT) 

 

2.1.5 SENSORES E ATUADORES 

 

Essas unidades são capazes de realizar a interação do hardware com o 

ambiente em que ele se encontra. Os sensores são responsáveis por captar as 

informações do ambiente, como temperatura, luz, umidade, presença, pressão, etc. 

Os atuadores possibilitam a atuação no ambiente, modificando-o de alguma forma, 

como um aumento da temperatura, acionamento de um motor, emissão de um som, 

entre outros. 

Sensores são componentes capazes de fazer a conversão de uma 

grandeza física para um sinal elétrico. São muito importantes para dispositivos IoT, 

pois é através deles que dados do ambiente podem ser coletados. 
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A grandeza física, como temperatura, é o estímulo físico de entrada do 

sensor. Esse componente responde a essa entrada, e em sua saída há um 

determinado sinal elétrico que corresponde ao sinal de entrada, conforme observado 

na Figura 2. Esse sinal elétrico pode ser interpretado dela unidade de controle e 

traduzido para a grandeza da unidade física medida. Dessa forma, por exemplo, um 

microcontrolador pode saber qual é a temperatura do ambiente em que o sensor 

está colocado e efetuar as suas funções. 

 
Figura 2 – Sensores 

                                                                       

Fonte: Code IoT (Code IoT) 

Atuadores são componentes capazes de fazer a conversão de um sinal 

elétrico para uma grandeza física. Assim como o sensor, funciona como um 

intérprete entre o sinal gerado com uma unidade de controle para uma ação no 

ambiente. 

São importantes para IoT, pois são necessários em todos os sistemas que 

atuam no ambiente, pois eles que são os responsáveis por executar a tradução 

entre um comando dado pela unidade de controle para uma ação física. É possível 

observar na figura a seguir exemplos de como um atuador pode operar (Figura 3). 
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Figura 3 – Atuadores 

                                                                   

Fonte : Code IoT (Code IoT) 

 

2.1.6 SMART CITY 

 

Também conhecida como “Cidade Inteligente” ou “Cidade do Futuro”, a 

Smart City é um conceito onde a tecnologia é responsável por tornar os centros 

urbanos mais eficientes, mais econômicos, visando a melhoria na qualidade de vida, 

sendo responsável por oferecer melhorias na infraestrutura urbana. 

Este conceito aborda o planejamento e a administração pública através 

da automação de serviços de forma eficiente e sustentável. Uma Cidade Inteligente 

está apta para gerir seus recursos manuseando dispositivos inteligentes a fim de 

aperfeiçoar a utilização dos recursos. 

Aplicando-se ao sistema de gerenciamento de iluminação urbana, este 

sistema de iluminação publica inteligente é capaz de identificar quando uma 

lâmpada está queimada e quando está na hora de trocá-la, trazendo mais segurança 

para população. Um controle de luminosidade pode oferecer uma maior economia, 

assim como a detecção de pedestres ou veículos num raio de 100m para acionar as 

luminárias reduziria gastos com iluminação não necessária.  
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Se tratando do sistema de gerenciamento de lixo urbano, com a 

conscientização da população sobre a importância da separação do lixo, o 

gerenciamento inteligente de lixo urbano fornece informações úteis, incentivando 

uma maneira mais correta para o descarte seletiva. A coleta seletiva do lixo pode ser 

otimizada, em termos de rota a ser realizada, baseando-se no nível de 

preenchimento de cada lata, comforme ilustrado na figura a seguir (Figura 4). Dessa 

forma estariam em prioridade as latas cheias. E as latas que estiverem danificadas 

podem solicitar reparos. 

Figura 4 – Latas de Lixo Inteligentes 

                                                       

Fonte: Code IoT (Code IoT) 

Sobre o gerenciamento de tráfego urbano, um sistema de monitoramento 

de tráfego autônomo, onde as sinaleiras inteligentes são conectadas à uma central 

de monitoramento. Suas temporizações são definidas de acordo com o fluxo de 

veículos, podendo assim reduzir engarrafamentos. O sistema de monitoramento 

também pode verificar se há alguma anomalia no transito, acionando um guincho em 

caso de veículo parado e até o pronto socorro em caso de acidentes. 

 

2.2 Dados Tráfego Urbano 

Decorrência do grande aumento de veículos, é notável que várias cidades 

do Brasil sofram com grandes engarrafamentos. O uso do carro como meio de 

transporte único oferece conforto e praticidade, mas as dificuldades em estacionar e 

as horas na fila realmente compensam? 

A ferramenta TomTom Traffic Index (TomTom, 2016-2017), que cobre 390 

cidades, em 48 países em 6 continentes, coleta dados de GPS dos veículos para 

fornecer informações úteis sobre congestionamentos em grandes cidades. Na tabela 

a seguir, é possível ver a colocação de algumas cidades brasileiras com os piores 
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índices de atrasos. A porcentagem mostrada indica quanto o tempo de um percurso 

aumenta em relação ao tempo em que se percorre o mesmo percurso sem trânsito. 

Tabela 1: Estatística tempo de atraso no trânsito 

Fonte: TomTom (TomTom, 2016-2017) 

Segundo dados coletados nas estatísticas do DETRAN (DETRAN, 2018), 

Santa Catarina possuiu no mês de Maio de 2018 uma frota de 4917603 veículos, 

sendo que destes, 348304 são de Florianópolis. Comparado com o mesmo mês em 

2003, a frota era de 1826597, onde Florianópolis possuía 166780 veículos. 

A tabela abaixo, também retirada das estatísticas do DETRAN (DETRAN, 

2018), representa a variação da frota de automóveis e motos no aglomerado urbano 

de Florianópolis (1997 a 2005) 

Tabela 2: Variação frota de veículos região de Grande Florianópolis 
ANO FLORIANÓPOLIS SÃO JOSÉ PALHOÇA BIGUAÇU 

 AUTO MOTO AUTO MOTO AUTO MOTO AUTO MOTO 

1997 107.040 9.195 20.261 3.813 9.273 2.467 4.233 1.195 

1998 109.945 9.686 23.216 4.464 10.790 2.871 4.904 1.438 

1999 111.052 10.447 26.518 4.987 12.152 3.129 5.341 1.588 

2000 113.058 11.292 32.427 6.092 13.400 3.472 5.952 1.756 

2001 119.039 13.151 37.804 7.714 14.873 4.270 6.620 2.193 

2002 126.957 16.119 39.241 9.003 16.830 5.238 7.256 2.583 

2003 133.165 18.714 41.004 10.531 18.370 6.230 7.919 3.036 

2004 137692 20.742 43.521 12.031 20.142 7.222 8.577 3.458 

2005 143.683 23.144 46.674 13.877 22.298 8.615 9.396 4.081 

Fonte: DETRAN (DETRAN) 

Posição Mundial Cidade Tempo Médio Amanhecer Entardecer 

8 Rio de Janeiro 47% 63% 81% 

28 Salvador 40% 63% 70% 

43 Recife 37% 60% 65% 

47 Fortaleza 35% 56% 57% 

71 São Paulo 30% 42% 53% 

99 Belo Horizonte 24% 42% 59% 

114 Brasília 20% 35% 50% 

144 Curitiba 20% 28% 43% 
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Florianópolis conta com um trânsito intenso, onde os engarrafamentos 

não tem uma hora certa para começar. Segundo o major da Polícia Militar 

Rodoviária, Fábio Martins, citado por Aline Rebequi (Rebequi, 2011) em uma matéria 

para o jornal Noticias do Dia, “Não temos mais horário de pico, porque os 

congestionamentos podem surgir a todo o momento e as alternativas de desvio já 

não resolvem mais, tudo pelo exceto de carros nas ruas transportando apenas uma 

pessoa”. Isso demonstra que o sistema de tráfego urbano está próximo à saturação, 

pois a própria cidade não da conta de comportar o grande número de veículos. 

 

2.3 Sistemas de Controle de Tráfego 

Em tempos passados, o controle dos veículos em cruzamentos era 

comandado por um guarda, que determinava quais veículos deveriam andar, quais 

parar, e quando os pedestres poderiam atravessar, com a utilização de sinalização 

visual (placas e luzes) e também sonora (apito). 

Criou-se então um sistema mecânico que indicava aos condutores se 

deveriam parar ou prosseguir, onde o guarda de transito comandava por alavancas 

o dispositivo. Inventos luminosos, como um semáforo de duas cores alimentado a 

gás foi criado, mas sua explosão encerrou sua atividade.  

Os dispositivos visuais que conhecemos hoje começaram a ser 

implantados por volta de 1914, em uma cidade nos Estados Unidos, com três cores 

e luzes elétricas, mas ainda operado por um guarda de trânsito. 

Em tempos mais modernos, geralmente um controlador de tráfego 

semafórico é composto por um conjunto de luzes e um circuito responsável por 

controlar qual luz é exibida ao condutor. Existem diversos tipos de semáforos, entre 

eles, os eletromecânicos, eletrônicos e os inteligentes. 

 

2.3.1 ELETROMECÂNICOS 

Tecnologia mais antiga, composta por um temporizador, onde se 

programava um período para exibição cíclica de cada cor, considerando a 

velocidade da via, distância entre os semáforos e prioridade de fluxo. Um exemplo 

de técnica de configuração de temporização fixa para semáforos de uma via de mão 
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única, retirado de um manual do DETRAN de semáforos, é expresso na figura a 

seguir (Figura 5). 

Figura 5 – Relação Tempo de Ciclo x Distância

 
Fonte: Manual de Semáforos Denatran (Denatran, 1984) 

Por ser eletromecânico, esse tipo de controlador só aceita uma 

programação, e tem seu funcionamento contínuo. A sincronização com outros 

semáforos próximos, se existir, é feita de maneira manual por um operador.  

A desvantagem desse tipo de controlador é a impossibilidade de se 

adaptar ao fluxo de veículos em horários específicos, o que pode gerar condições 

adversas à mobilidade urbana. 

2.3.2 ELETRÔNICOS 

No Brasil, representa a maior parte dos controladores utilizados. É 

possível programar temporizações diferentes para determinados horários do dia e 

até mesmo para os diferentes dias da semana. Muitos modelos também possuem 

uma sincronização via satélite. Dessa forma é possível estabelecer a melhor 

temporização para determinado horário de certo dia da semana para que haja o 

melhor fluxo de veículos.  
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2.3.3 INTELIGENTES  

Tecnologia que vem surgindo e sendo empregada em diversas cidades 

pelo mundo. Esses controladores semafóricos, em sua maioria, possuem conexão 

com uma central de trânsito e diversos sensores de veículos. 

Além de possuírem diversos tipos de temporizações diferentes, podem ter 

um sistema próprio que aprende o comportamento da via onde foi instalado, e gerar 

de maneira automática as melhores temporizações para aquele determinado 

instante. 

A comunicação com a central de transito permite ao operador interferir no 

seu funcionamento, programar e reprogramar remotamente os parâmetros do 

controlador, como plano de tráfego, horário das trocas dos planos de tráfego, tabela 

de datas, sequências de estágios, etc. Além de saber o histórico de falhas, o acesso 

remoto permite fazer operações de emergência, quando mais semáforos de uma via 

estão conectados. 

Hoje, câmeras espalhadas pelas ruas indicam a situação do transito e 

assim o operador de tráfego pode atuar nos semáforos remotamente para realizar 

uma operação de emergência, mas futuramente, caso haja um acidente, por 

exemplo, o próprio sistema de semáforos poderá ser capaz de identificar o ponto da 

colisão e desviar o fluxo de veículos por uma rota alternativa. 

Os sensores espalhados próximos aos semáforos fornecem informações 

quantitativas sobre veículos. Na cidade de São Paulo, há diversos sistemas como 

este, mas que se encontram inoperantes por falta de uma conexão com a central 

(Drey, 2015). 

Um sistema inteligente de controle de tráfego ajuda a cidade no quesito 

mobilidade urbana, pois é possível aperfeiçoar as interrupções visando o fluxo de 

veículos. Para este sistema ser realmente eficiente, deve estar preparado para a 

rotina do local e também para as situações adversas, de maneira automática, ou de 

maneira assistida, onde um operador capacitado realiza as modificações 

necessárias.  
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2.4 Tecnologia de Comunicação RF Low Power 

A rede LPWAN (Low Power Wide Area Network) é caracterizada por 

transmitir dados em longas distâncias consumindo pouca energia. Essas qualidades 

a tornam muito utilizada em redes de IoT, quando há necessidade de enviar poucos 

dados, pois garantem uma vida útil mais longa à bateria e favorecem uma maior 

área de cobertura. 

Geralmente a topologia dessa rede é do tipo estrela, onde diversos 

dispositivos são conectados diretamente ao ponto de acesso. A figura a seguir 

(Figura 6) representa a topologia da rede. 

Figura 6 – Topologia tipo estrela 

 

Fonte: Introdução a LPWAN (Melo, 2017) 

As tecnologias mais utilizadas são LoRa, Sigfox, NB-IoT e algumas 

especificações do LTE, como 5G. Pablo Melo, mestrando em engenharia elétrica 

pela UNICAMP cita em seu artigo sobre LPWAN as vantagens e desvantagens 

dessa tecnologia (Melo, 2017). 

“Entre as principais vantagens das redes LPWAN estão: 
Longo Alcance que pode variar de 2 a 50 km em campo aberto. A figura 
3 faz um breve levantamento de algumas redes e seus alcances; 
Grande autonomia de energia, pois as baterias podem durar até 10 anos 
com uma única recarga; 
Fácil instalação;  
Baixo custo de implementação; 
Poucas estações base para fornecimento de cobertura; 
Autenticação de rede dedicada. 
  
Com relação às desvantagens, os destaques vão para: 
Baixo tráfego de dados que alcança tipicamente 100 bits/segundo; 
Utilização de faixa espectral não licenciada para LoRa e Sigfox, ISM 
(Industrial, Scientific and Medical). Por esse motivo, há restrição na 
potência emitida pela antena da estação; 
Limite diário de tráfego de dados. Utilizando a rede Sigfox como 
exemplo, é possível enviar 140 mensagens ao dia.”  
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As próximas seções descrevem brevemente algumas dessas tecnologias 

LPWAN mais utilizadas. 

2.4.1 SIGFOX 

Figura 7 – Logo SigFox 

                                                                                                               

Fonte: Site da empresa (SigFox, 2017). 

A SigFox configura antenas em torres para a captação de mensagens 

transmitidas por dispositivos, como sensores de temperatura ou sensores de 

presença de veículos em estacionamentos, sendo a primeira a trazer uma rede 

global de IoT (SigFox, 2017). 

A tecnologia transmite 12bytes por vez, com velocidades de 100bps, com 

frequência em torno de 868MHz nas regiões de ETSI (Europa e Japão) e a 600bps, 

com frequência 902MHz nas regiões FFC (Américas e Oceania). 

A mesma mensagem é transmitida em três frequências diferentes. Desta 

forma, o ruído no sinal é atenuado e juntamente com a baixa velocidade de 

transmissão associada a uma pequena quantidade de dados transmitida, o sinal 

pode ser captado a longas distâncias superiores a 10km. 

Possui grande eficiência energética, consumindo muito pouco quando um 

dado é transmitido. O segredo da longevidade da bateria é a frequência em que as 

mensagens são enviadas. Essa tecnologia permite o envio de até 140 mensagens 

diárias.  

As desvantagens desta tecnologia são o número limitado de mensagens 

que o dispositivo pode enviar por dia e a não possibilidade de comunicação 

bidirecional, ou seja, os dispositivos conseguem apenas enviar dados. 
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2.4.2 LoRa 

Figura 8 – Logo LoRa 

                                                                                                  

Fonte: Site da empresa (LoRa Alliance)  

A rede LoRa é uma solução sem fio sub-GHz desenvolvida pela empresa 

Semtech (LoRa Alliance) em frequência específicas (433, 868 e 915 MHZ) para 

comunicação entre dispositivos para aplicações de baixo consumo e longa distância 

(alta sensibilidade dos receptores). Esta tecnologia LPWAN fornece comunicação 

bidirecional entre gateway e dispositivo final. Os bit rates conseguidos são bastantes 

variáveis e irão depender de fator de espalhamento espectral, modulação e code 

rate utilizado para os algortimos de Forward Error Correction. Não há limite de 

mensagens a serem transmitidas e taxas de até 50 kbps podem ser alcançadas. 

 

2.4.3 NB-IoT 

Figura 9 – Logo Ublox 

                                                                                                                           

Fonte: Site da empresa (U-Blox, 2017) 

O padrão NB-IoT da Ublox utiliza faixa de frequências já licenciadas, as 

mesmas usadas pelo padrão de comunicação 4G, permitindo que algumas estações 

sejam atualizadas e compartilhem sua infraestrutura. A taxa de dados é 

relativamente parecida com LoRa, aproximadamente 50 kbps. 

Segundo Bruno Nunes (Nunes, 2017), graduado em Engenharia Elétrica 

pela Unicamp, em seu artigo publicado no site Embarcados: 

 “A empresa que desenvolve os medidores utiliza um módulo NB-IoT e 
conecta o mesmo à rede celular compatível, não sendo necessária a 
compra de gateways e sim a subscrição a um serviço das operadoras 
que oferecem o serviço, como a AT&T. Isto facilita bastante o processo 
de conexão dos dispositivos, contudo pode trazer alguns limitantes tal 
como a cobertura da telefonia na rede rural.”   
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2.4.4 5G 

Figura 10 – Logo 5G 

                                                                                                                                   

Fonte: Artigo sobre 5G (Majethia, 2017) 

Ainda em estudo, este padrão de comunicação tem potencial para 

revolucionar todo o sistema de comunicação de dados sem fio. Em um futuro não 

muito distante, inúmeros dispositivos estarão conectados à internet, desde smat 

phones a dispositivos inteligentes de sensoriamento, e todos eles poderão utilizar o 

padrão 5G para se conectar pois o mesmo está sendo planejado para suportar todas 

essas conexões simultaneamente. 

Além da gigante quantidade de dispositivos que terão conectividade na 

rede, este padrão pode possibilitar velocidades de download na casa dos 20 Gb/s. A 

velocidade do tráfego de dados pode parecer fora de nossa realidade atual, mas 

com o avanço da tecnologia e do aumento da necessidade de maior fluxo de dados, 

pode ser que no futuro seja algo necessário, embora que a taxa de bits recebidos 

não seja o foco do estudo desta tecnologia. (Higa, 2016) 

O padrão priorizará o máximo desempenho do fluxo de dados, com 

eficiência energética. Somente o que for necessário e exatamente quando for 

necessário será transmitido pela rede. A figura a seguir (Figura 11) representa as 

pretensões da Ericsson, empresa grande no ramo da tecnologia, sobre a latência 

(velocidade que um pacote é transmitido) de comunicação de uma aplicação entre 

duas máquinas. 
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Figura 11 – Latência padrões de comunicação móvel

                                 

Fonte: Artigo sobre 5G (Higa, 2016) 

Muitos dispositivos ainda não estão tecnologicamente preparados para 

lidar com tal velocidade de comunicação. A previsão de implantação deste novo 

padrão é para meados de 2020 (Caputo, 2015). 
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2.5 LoRa 

Tratando-se de IoT, é essencial para dispositivos que operam com 

baterias a máxima eficiência energética de seus componentes. A tecnologia LoRa 

permite um baixo consumo energético para a transmissão e a recepção de dados a 

longo alcance. A figura abaixo (Figura 12) mostra a pliha de protocolos que compõe 

uma solução LoRa. 

Figura 12 – Protocolo LoRa 

Fonte: Alexandru Lavric, Valentin Popa 

A camada física, que contém o espalhamento espectral e a modulação 

digital foi desenvolvida pela empresa Semtech. A modulação LoRa, proprietária da 

Semtech, é uma técnica de espelhamento espectral que usa pulsos de frequência 

linear modulada da banda larga para codificar informações (variação da modulação 

GFSK), cuja frequência aumenta ou diminui ao longo de um determinado tempo. 

Como em outras técnicas de modulação por espalhamento espectral, LoRa usa toda 

a largura de banda do canal para transmitir um sinal, tornando-o robusto, 

aumentando a relação sinal/ruído.  

O parâmetro principal de ajuste da modulação LoRa é o Fator de 

Espalhamento (Spreading  Factor - SF). O SF pode variar de 7 a 12. O payload 

máximo utilizado pelas camadas superiores (LoRa MAC e LoRaWAN) dependerá 

dos valores de SF selecionados pela camada de aplicação, sendo o máximo de 256 

bytes. 

Além disso, como a modulação Lora usa uma ampla faixa do espectro, ela 

também é resistente a erros de frequência relativa em longo prazo, espelhamento, 

fading e Doopler. As larguras de banda disponíveis são de 125, 250 e 500 kHz, em 

portadoras de 433, 868 e 915 Mhz (dependentes das regiões de operação). 
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A estrutura de dados de um pacote LoRa é vista na seguinte figura 

(Figura 13). 

Figura 13 – Pacote LoRa 

 

Fonte: Alexandru Lavric, Valentin Popa. 

O tamanho do preâmbulo pode ser configurado, juntamento com o 

payload. Os cabeçalhos (headers) irão depender da classe indicada (A, B e C). As 

classes são definidas de acordo com o modo de operação do hardware. Estes 

modos dão prioridade a transmissões full duplex (uplink e downlink), otimizações 

para escuta em downlink ou peridiocidade de envios.  

A penúltima camada, a  LoRaWAN, faz o estabelecimento da rede com os 

dispositivos finais e os respectivos gateways para interface com outras redes. 

Optou-se por estudar a tecnologia LoRa pois possui características de 

funcionamento interessantes ao projeto, alto alcance utilizando pouco energia e 

segurança. Outros pontos que motivaram esta escolha foram a capacidade de uma 

comunicação duplex, a troca de mensagens ilimitadas e a disponibilidade de kits de 

desenvolvimento mais acessíveis. 

Para realizar a conexão do sistema com a internet, optou-se por utilizar 

um módulo WiFi que esta em grande expansão no mercado, o ESP8266. Este 

módulo permite integrar dispositivos à internet, criar páginas web entre outras 

aplicações.  
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3 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

Após a escolha das tecnologias (LoRa, Wifi e kits de desenvolvimento) 

que foram utilizadas no decorrer do projeto, iniciou-se o desenvolvimento do mesmo, 

separando cada conjunto de funcionalidades em blocos, com o intuito de concretizar 

a ideia de um sistema remoto para temporização dos semáforos. 

3.1 Diagrama de Blocos do Sistema 

Com intuído de ilustrar o funcionamento do sistema, foi criado o diagrama 

de blocos, onde é possível observar as partes do sistema e como elas interagem 

entre si conforme representado na figura a seguir (Figura 14). 

Figura 14 – Diagrama de Blocos do Sistema 

Fonte: Elaboração própria 

Considera-se que o Browser seja um navegador de internet de algum 

dispositivo capaz de acessar a rede, como um computador ou smartphone. O 

usuário acessa o endereço IP do gateway (formado pelas Placas Cental e Wemos 

D1) através do Browser e uma página web contendo opções de configuração da 

temporização do semáforo é exibida. Clicando em uma opção, o gateway recebe o 

comando e o envia via rádio LoRa a placa controladora do semáforo (Tag), onde seu 

funcionamento é alterado.  
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3.2  Hardwares do Sistema 

Representados no diagrama de blocos visto no capitulo anterior (Figura 

14) como Central, Tag e Wemos D1 R2, os Hardweres do Sistema são os 

dispositivos físicos que executam as funções do sistema. 

Para diferenciar as plataformas de desenvolvimento, nomeou-se como 

Tag o conjunto formado por uma placa Nucleo-L152RE, com uma shield LoRa 

acoplada, que conecta-se fisicamente com o indicador semafórico. Central é outro 

conjunto de hardwares, também formado por uma placa Nucleo-L152RE e uma 

shield LoRa, mas este conectado à placa Wemos D1. 

 

3.2.1 SHIELD LORA 

Comportando o microcontrolador wireless da SEMTECH Sx17276 

(armMBED, 2017), essa placa de desenvolvimento é responsável pelas operações 

de rádio LoRa:  envia e recebe informação em longas distâncias. 

Foram utilizadas duas Shields, uma para a Central e outra para a Tag. A 

figura a baixo (Figura 15) representa uma shield utilizada. 

Figura 15 – Shield Lora 

                           

Fonte: Elaboração própria 

O rádio possui sensibilidade de até -148 dBm, com potência de 

transmissão configurável até 20 dBm. Além da modulação patenteada do LoRa, 

pode-se utilizar outras modulações digitais como FSK, GFSK, MSK, GMSK e OOK. 

Os pacotes tem limite de 256 bytes (com CRC) incluindo um preâmbulo para 
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sincronização, que pode ser programado. O chipset permite a configuração do fator 

de espalhamento, largura de banda do canal e coding rate. As taxas de transmissão 

dependem diretamente destes fatores, podendo chegar até 300 kbps. 

Um ponto interessante a ressaltar é o alinhamento dos pinos de 

comunicação da placa, representados no Anexo A, pois são compatíveis tanto com a 

placa de desenvolvimento Nucleo-L152RE quanto também com um Arduino. Para 

realizar testes e a comunicação dos dados do sistema utilizou-se uma antena 

específica para 915MHz conectada ao ponto ANT_HF. 

 

3.2.2 NUCLEO-L152RE 

Desenvolvida pela SEMTECH com o intuído de ser uma plataforma de 

desenvolvimento robusta e com excelente eficiência energética, esta placa é 

controlada pelo microcontrolador STM32L152RET6. (SEMTECH, 2018). 

Além de possuir o mesmo pinout do Arduino®, o que garante uma ampla 

integridade com diversas shields, a fabricante disponibiliza um compilador online 

(cloud based compiler system) onde é possível programar o microcontrolador 

compilando o código e baixando apenas o arquivo contendo o código binário do 

programa. A figura a seguir (Figura 16) representa uma placa Nucleo-L152RE 

utilizada no projeto. 

Figura 16 – Placa Nucleo - L152RE 

                                                   

Fonte: Elaboração própria 
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Os pontos diferenciais deste kit são unidade de processamento ARM®32-

bit Cortex®-M3, alto desempenho com baixo consumo, com frequência de operação 

chegando até 32 MHz. Quanto à memória, possui 512 KB de Flash, 80 KB de SRAM 

e 16 KB EEPROM. Possui 51 pinos de GPIO com capacidade para interrupção 

externa, conversor ADC 12-bit com 21 canais para aquisição de sinais, dois 

conversores DAC e 5 portas USART, entre outras configurações. 

Além destes detalhes, pode ser alimentado pela própria porta USB, ou 

alimentação externa, 3.3V, 5V e 7 - 12V. Possui 2 botões acessíveis para o usuário, 

o botão RESET e o USER. O Anexo A representa o pinout dessa placa. 

Outro ponto a se observar são as diversas chaves e jumpers localizados 

pelo kit, os quais configuram o hardware para conectar pinos ao microcontrolador ou 

mudar a fonte de alimentação, por exemplo. 

 

3.2.3 Wemos D1 R2 

Visualmente parecida com um Arduino Uno, a placa Wemos D1 R2 

(FilipeFlop, 2018) nada mais é que uma placa de desenvolvimento baseada no 

módulo de wifi ESP8266 (Espressif Systems (Shanghai) Pte., Ltd., 2018). A figura a 

seguir (Figura 17) representa a placa utilizada no projeto. 

Figura 17 – Placa Wemos D1 R2 

                                             

Fonte: Elaboração própria 
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Possui diversos pinos de I/O, uma entrada analógica até 3,3V, e toda a 

versatilidade do módulo ESP8266, bastante utilizado em automação residencial, o 

qual abre possibilidade de acessar a rede, hospedar paginas web, entre outras 

aplicações. Para programar esta placa utilizou-se a IDE do Arduino®. 

 

3.2.4 Hardware Integrado 

Os demais componentes utilizados no projeto foram uma matriz de 

contatos, três resistores de 330 Ohms, fios para as conexões e os cabos usb das 

placas de desenvolvimento. 

Na figura a seguir (Figura 18) está representado o Gateway, junção da 

Central com a placa Wemos através de dois fios. 

Figura 18 – Gateway Wemos Lora

                   
Fonte: Elaboração própria 

 

A figura a seguir (Figura 19) retrata o conjunto dos leds que representam 

um semáforo conectado à Central por meio de fios e resistores. 
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Figura 19 – Tag e Leds

                  

Fonte: Elaboração própria 
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3.3  Desenvolvimento do Firmware 

Nesta parte do projeto iniciou-se o estudo para o desenvolvimento dos 

firmwares que foram instalados nos hardwares do sistema. As etapas são mostradas 

nas próximas seções.   

 

3.3.1 ETAPA 1: Comunicação LoRa 

Estudou-se o funcionamento do módulo LoRa, observando o datasheet e 

verificando bibliotecas de códigos correspondentes, para compreender seu 

funcionamento. Dois pontos interessantes a ressaltar foram a praticidade oferecia 

por um ambiente de compilação online, e a facilidade em enviar o código gerado 

para a placa de desenvolvimento. 

A frequência de operação foi estabelecida em 915MHz e o payload dos 

dados transmitidos foi definido em 10 bytes, tamanho suficiente para atender aos 

requisitos do projeto. As demais configurações do radio foram definidas por meio de 

testes realizados em campo, e optou-se utilizar a de melhor desempenho nos testes 

realizados: 

Coding Rate (CR) = 1; Spreading Factor (SF) = 12; Bandwidth(BW) = 125 

kHz; Power trasmission = 20 dBm; 

O bit rate (Rb) obtido com as configurações acima é dado pelas seguintes 

equações (Semtech Application Note AN1200.22): 

𝑅𝑎𝑡𝑒 𝐶𝑜𝑑𝑒 =
4

4 + 𝐶𝑅
 

𝑅𝑏 = 𝑆𝐹 ∗
𝑅𝑎𝑡𝑒 𝐶𝑜𝑑𝑒

(
2𝑆𝐹

𝐵𝑊)
 𝑏𝑖𝑡𝑠/𝑠𝑒𝑐 

O bit rate obtido é de 292 bits/s. 

Como a comunicação é realizada com uma antena há a necessidade de 

configurar para enviar dados e depois reconfigurar para receber dados. Desta forma, 

as placas deverão sempre estar configuradas de forma diferente quando houver 

uma troca de informação. A configuração para enviar dados foi denominada TX e 

para receber, RX.  

 

[1] 

 

[2] 
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Para receber um pacote de dados, a placa deve ter um buffer de entrada 

declarado global, fora da função main. Foi criada uma função para receber o pacote, 

onde o rádio é configurado no modo RX e o programa fica em um loop na espera por 

dados que, quando recebidos, são copiados para o buffer.  

Para enviar um pacote de dados, a placa deve possuir um buffer de saida. 

É configurado o rádio no modo TX, o buffer de saída é copiado para o buffer do TX 

da placa e em seguida é enviado. Um loop controla o programa enquanto esse 

pacote não é enviado.  

Uma função chamada fim() foi criada para resetar o rádio após cada 

mudança entre TX e RX, para evitar possíveis erros de configuração. 

Desta forma foi possível realizar troca de informações entre as placas TX 

e RX por meio da tecnologia LoRa. 

 

 

3.3.2 ETAPA 2: Exemplo de indicador semafórico 

Nesta etapa do projeto forma utilizados 3 leds nas cores verde, amarela e 

vermelha, 3 resistores de 330 Ohms, uma protoboard, jumpers e a Tag para 

exemplificar o funcionamento de um semáforo. 

Iniciou-se definindo 3 portas de I/O da Tag como saída onde serão 

conectados os Leds. Optou-se por conectar os pinos A1, A2 e A3 aos leds verde, 

amarelo e vermelho respectivamente.  Para o programa, o Led1 representa o led 

verde, Led2 o led amarelo e o Led3 o led vermelho. 

O tempo que cada led fica aceso foi baseado em uma contagem que 

depende da velocidade do clock da placa. Optou-se por esta configuração para que 

o programa não ficasse preso em um delay, dando prioridade ao estado de espera 

por informação via rádio. 

Seis variáveis globais foram declaradas, sendo elas: 

clk: número relacionado ao clock da placa; 

cont: um contador; 

x, y e z: valor máximo para contagem das cores verde, amarelo e 

vermelho; 
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cor: seletor led aceso. 

A figura 20 representa o fluxograma do semáforo. 

Figura 20 – Fluxograma semáforo 

Fonte: Elaboração própria 
 

O processamento ocorre dentro do loop de espera por novos dados da 

função Receber(). Toda vez que o programa passa pelo loop, o contador é 

incrementado e a variável cor é verificada. Caso a variável cor possuir o valor 0, os 

leds amarelo e vermelho são desligados, o led verde é aceso, e em seguida verifica-

se o valor do contador. Se a contagem for maior que o valor máximo de contagem 

presente na variável x, então o contador é zerado, a variável seletora recebe o valor 

1, que indica a cor amarela, e o led verde é desligado e o programa pula as 

instruções até o final do switch. 

Desta forma, na próxima vez que o programa verificar a variável cor, o 

valor 1 será encontrado e o funcionamento será parecido, mas com o led amarelo 

aceso e os demais apagados. A próxima cor indicada será o vermelho, representada 

pelo valor 2 na variável cor. O mesmo processo ocorre quando o valor 2 está 

presente na variável cor, mas com o led vermelho aceso e no estouro da contagem o 

valor 0 é atribuído a variável cor e o programa opera ciclicamente como um 
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semáforo. Caso a variável cor contenha um valor diferente de 0, 1 e 2, o semáforo 

foi programado para manter-se intermitente. 

É possível observar no firmware da placa Tag presente no Apêndice C 

que a contagem estoura em 160000. Este valor foi definido de tal forma que o led 

amarelo fique aproximadamente 1 segundo aceso e 1 segundo apagado.  Este 

mesmo valo foi atribuído para variável clk, pois será o peso que multiplicará o tempo 

em segundos para o valor máximo de contagem para cada led. 

Também foi atribuída uma função ao botão USER (o botão físico da placa 

Nucleo-L152RE disponível ao usuário) presente na Tag. Quando o botão é 

pressionado, a variável cor recebe o valor 4 e o semáforo entra em modo 

intermitente. 

De acordo com o PinOut da placa de desenvolvimento presente  no 

Anexo A, conectou-se o pino de referência GND na protoboard, juntamente com os 

catodos dos Leds. Os pinos A0, A1, e A2 da Tag forma conectados á um dos 

terminais dos resistores 1, 2 e 3. Os terminais restantes dos resistores 1, 2 e 3 foram 

conectados aos leds verde, amarelo e vermelho, respectivamente, conforme 

expresso na fugira a seguir (Figura 21). 

Figura 21 – Esquemático Leds

                        

Fonte: Elaboração própria 
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Com os valores máximos para contagem de cada cor definidos pelo 

programa, o semáforo opera de maneira contínua até o pressionamento do botão 

RESET. Quando o botão é pressionado, o semáforo volta a operar com os tempos 

de verde, amarelo e vermelho programados.  
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3.3.3 ETAPA 3: Controle dos Tempos 

O fluxograma da Tag é representado pela Figura 21. 

Figura 22 – Fluxograma Tag

 

Fonte: Elaboração própria 

Primeiramente foi necessário definir como seria a organização da 

informação nos pacotes de dados que trafegam entre as Placas TX e RX. O primeiro 

campo do pacote transmitido corresponde á identificação do semáforo, abrindo 
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possibilidade para a placa central enviar configuração para uma Tag específica. O 

segundo campo corresponde ao tempo em segundos que o led verde ficará aceso, 

assim como o terceiro e o quarto correspondem ao amarelo e o vermelho. Por 

definição, todos os dados são do tipo char, conforme representado na figura a seguir 

(Figura 23). 

Figura 23 – Pacote de Dados LoRa

Fonte: Elaboração própria 

Foi criada uma variável global chamada ID, com ‘55’ como valor atribuído. 

Definiu-se o ID para a Tag como ‘55’, representando o dia e o mês do aniversário de 

seu programador. Qualquer alteração no semáforo, salvo ao pressionamento do 

botão, ocorre com a verificação do primeiro dado do pacote recebido, pois há 

possibilidade de várias outras placas Tag estarem escutando uma transmissão e 

assim somente para a placa qual foi destinada o pacote irá realizar alguma 

mudança.  

Ainda dentro do loop da função Receber(), após a verificação do ID 

recebido correspondente ao ID da Tag, verifica-se se o semáforo encontra-se em 

estado intermitente e, caso verdadeiro, a cor verde é selecionada para acender. Os 

tempos de cada cor são lidos do buffer de saída e multiplicados pelo peso clk antes 

de serem atribuídos aos valores máximos para contagem de cada led aceso. A 

última comparação serve para colocar o semáforo em modo intermitente caso 

receba tempo de verde e vermelho iguais á zero.  

Desta forma os valores máximos são alterados e o tempo que cada led 

fica aceso é modificado, controlando assim o funcionamento do semáforo. 

Na função main, após um dado ser recebido, há outra verificação do buffer de 

saída. Se a ID recebida for correspondente ao ID da Tag, este buffer é enviado 

como resposta para a Central, sinalizando que a alteração foi feita de acordo com o 

buffer, para possíveis futuras verificações. 
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3.3.4 ETAPA 4: Gateway Serial - LoRa 

Nesta etapa programa-se a Central, que compõe o gateway, para que 

seja responsável por receber, via porta serial, a ID e os tempos que os leds ficarão 

acesos e, posteriormente, os enviar via rádio LoRa para a Tag.  

A figura a seguir (Figura 24) representa o fluxograma do firmware da 

Central. 

Figura 24 – Fluxograma Central

 
Fonte: Elaboração própria 
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Inicialmente configura-se a porta serial que será utilizada para enviar e 

receber dados. Optou-se por utilizar a porta serial que está conectada de forma 

nativa á comunicação USB, via driver FTDI. 

Na função main, é configurada a comunicação serial para que ocorra com 

8bits, do tipo serial, sem paridade e com um bit de parada. A velocidade foi definida 

com baud rate igual a 9600 bps. 

O programa entra em um loop contínuo após configurar a porta serial, 

onde irá realizar o seu propósito. Espera-se continuamente que entrem 4 dados via 

serial, que são, em ordem, a ID do semáforo a ser configurado e os tempos em 

segundos que os leds verde, amarelo e vermelho ficarão acesos. Nesta mesma 

parte, os dados são copiados para o buffer de saída. 

Para enviar o pacote via LoRa, configura-se o rádio e o seu 

funcionamento para o modo TX. O pacote é copiado do buffer de saída da Central 

para o buffer de saída do rádio sendo enviado em seguida. O programa espera até 

que o dado seja completamente transmitido para resetar o rádio. 

Após enviar o pacote, depois de um pequeno delay, o rádio é configurado 

para receber uma resposta para possíveis futuros tratamentos de informação. Esta 

configuração do rádio é feita da mesma forma que a apresentada na Tag.  

Declarou-se duas variáveis globais, um contador e um timeout, que serão 

responsáveis por fazer o programa sair da função Receber() caso passe um 

determinado tempo sem receber uma resposta. O contador é incrementado toda vez 

que o programa executa o loop. A última comparação da função analisa a variável 

cont, se for maior que o timeout o programa sai do loop de espera por informação via 

rádio. 

Na função main, seguindo o programa, caso haja um estouro de timeout é 

enviado um alerta para futuro tratamento onde o rádio não obteve uma resposta. 

Caso houver uma resposta, o buffer de entrada é exibido via serial, o que possibilita 

um futuro tratamento da informação. 

Em seguida o programa volta a esperar pelos 4 dados via serial. Desta 

forma a Central pode receber a configuração via porta serial e enviá-la via rádio para 

a Tag configurando assim o funcionamento de seu semáforo. 
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3.3.5 ETAPA 5: Integração Central e Wemos D1 

Nesta etapa conectam-se os pinos TX e RX da placa Wemos D1 aos 

pinos RX e TX da Central. Desta forma a comunicação serial entre as duas placas é 

estabelecida fisicamente. 

Internamente, os pinos TX e RX da Central não estão conectados à porta 

serial. Para realizar esta conexão foi necessário realizar uma modificação na 

Central, conforme visto em um tutorial disponibilizado pelo site EMCU (emcu), 

conectando-se os pontos SB62 e SB63 da placa Nucleo-L152RE, representado pela 

figura a seguir (Figura 25). 

Figrua 25 – Modificação Central

                                 

Fonte: EMCU (emcu) 

Desta forma as placas estão habilitadas para realizar uma comunicação 

serial entre si. A IDE utilizada para desenvolver o código da placa Wemos D1 foi a 

IDE disponibilizada pelo Arduino, em sua versão 1.6.5, onde o programa foi escrito e 

enviado para a placa.  

Configurou-se a porta serial da placa Wemos D1, e em seguida 

transmitiu-se via serial os parâmetros de configuração de temporização do semáforo 

para a Central. Observou-se que a comunicação serial foi realizada com sucesso 

uma vez o semáforo teve seu programa alterado corretamente conforme o definido 

pela placa Wemos D1. 
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Foi possível realizar esta comunicação serial entre duas placas pois 

ambas estavam na mesma referência (0 volts das placas vinham do mesmo ponto), 

os valores de tensão da porta de comunicação são compatíveis (3.3V) e os 

parâmetros de configuração da comunicação serial igualmente configurados. 

Seria possível criar uma porta serial via software em ambas as placas, 

bem como utilizar outra porta serial nativa da Central para realizar esta 

comunicação, mas devido a não necessidade de ter-se outra porta serial, foram 

utilizadas as portas seriais conectadas às interfaces USB. 
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3.3.6 ETAPA 6: Wemos D1 

A figura a seguir (Figura 26) representa o fluxograma do firmware 

presente na placa Wemos D1 R2. 

Figura 26 – Fluxograma placa Wemos D1

Fonte: Elaboração própria 
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Para que seja acessível via internet, configurou-se a placa Wemos D1 

para conectar-se a uma rede Wifi, informando o SSID e a senha da mesma, além da 

porta utilizada na comunicação TCP/IP. 

Em seguida, na função Setup(), configura-se a porta serial e a conexão 

com a rede é realizada. 

Após conectar-se a rede, verifica-se se algum cliente conectou-se ao 

servidor e a requisição foi feita. Esta é lida e em seguida é analisada. Caso a 

requisição esteja vazia, ou seja, apenas o endereço IP da placa Wemos seja 

acessado, uma página Web é retornada para o cliente contendo a interface de 

controle dos semáforos. Mais detalhes sobre o funcionamento do Software são 

apresentados no próximo capítulo. Caso haja alguma informação de configuração na 

requisição, a placa Wemos envia esta configuração via serial para a Central. 
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3.4  Desenvolvimento do Software 

Nesta etapa mostra-se a interface que será acessada pelo usurário para 

alteração do funcionamento dos controladores semafóricos. 

 

3.4.1 PÁGINA WEB 

O operador do semáforo acessa o endereço IP da placa Wemos D1 por 

meio de um navegador de internet, e uma página Web é exibida contendo a ID do 

semáforo e as configurações do mesmo. Quando o operador clica em uma 

configuração, esta é enviada ao semáforo alterando o seu funcionamento. 

As configurações para o semáforo foram estabelecidas em Normal, 

Fechar, Abrir, Reter, Liberar e Intermitente. A verificação da requisição será 

verdadeira quando for igual a uma destas configurações. Para cada configuração o 

semáforo opera de maneira diferente. 

Na configuração Normal, por exemplo, é enviado via serial para Central 

sequencialmente, a ID ‘55’ da Central que controla o semáforo ‘55’, o tempo que o 

led verde fica aceso igual a 4 segundos, 1 segundo para o lede amarelo e 5 

segundos para o led vermelho. Esses tempos foram escolhidos para exemplificar o 

funcionamento normal de um semáforo, não sendo correspondentes aos tempos de 

um semáforo real. Desta forma, a Central inicia a transmissão via rádio LoRa para 

Tag, e como as ID são compatíveis, o programa do semáforo é alterado conforme os 

tempos enviados. 

Para as configurações Abrir e Fechar envia-se um numero diferente de 

zero para a cor correspondente e zero para as demais cores. 

Para a configuração Liberar, imaginou-se uma situação onde há uma 

necessidade de um tempo maior para liberar a passagem dos veículos, deixando o 

led verde aceso por mais tempo. O mesmo foi estipulado para a configuração Reter, 

onde o led vermelho fica aceso por mais tempo retendo o fluxo de veículos. Para a 

configuração intermitente, optou-se por enviar tempos iguais a zero para que o led 

amarelo do semáforo fique piscando, de acordo com a programação da Tag. A 

tabela a seguir representa o tempo que cada led fica aceso para cada configuração. 
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Tabela 3 – Tempo dos LEDs acesos 

Configuração Led Verde Led Amarelo Led Vermelho 

Normal 4s 1s 5s 

Abrir 60s 0s 0s 

Fechar 0s 0s 60s 

Liberar 10s 1s 2s 

Reter 2s 1s 10s 

Intermitete 0s 0s 0s 
Fonte: Autoria própria 

 

O designer da página foi baseado em um tutorial encontrado no site Zona 

Maker (Caldeira, 2016). A figura a seguir (Figura 27) representa como a página web 

aparece ao ser acessada por um smartphone. 

Figura 27 – Página web para um semáforo 

 

                                                                                    

Fonte: elaboração própria 

 

O funcionamento de todos os botões é semelhante: primeiro é criado um 

botão a ser exibido na página Web e em seguida define-se o parâmetro a ser 

requisitado ao servidor. Para exemplificar, quando o operador clica no botão Normal, 

a página Web gera uma nova requisição ao servidor, com o endereço IP da placa 



51 
 

Wemos D1 seguido por /Normal. O servidor verifica esta requisição e atua conforme 

descrito anteriormente. 

O mesmo ocorre para os outros botões. Após enviar a página Web ao 

cliente a conexão é encerrada, e o programa da placa Wemos D1 volta a esperar por 

uma nova conexão. 

Nesta etapa do projeto concluiu-se o objetivo principal do estudo. O 

problema gerado, que é controlar o funcionamento de um semáforo à distância, foi 

resolvido realizando integração entre tecnologias diferentes para a propagação da 

informação. A partir deste ponto iniciam-se melhorias no sistema, abrindo 

oportunidades para futuros trabalhos. 
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3.4.2 INTEGRAÇÃO GOOGLE MAPS 

Com intuito de melhorar a interface e trazer o projeto para o contexto de 

uma aplicação real, decidiu-se integrar o projeto ao mapa do Google Maps. A 

Avenida Beiramar Norte, em Florianópolis SC, foi escolhida para representar a 

situação hipotética onde há uma central instalada no Beiramar Shopping e diversas 

placas Tag instaladas nos semáforos, cada uma com um ID diferente. Desta forma 

foi possível criar uma página Web que contem um mapa da avenida com a camada 

de trânsito em tempo real e com marcadores representando os semáforos que, 

quando clicados, abrem uma janela de configuração para o semáforo 

correspondente. A figura (Figura 28) a seguir representa a versão final do software.  

Figura 28 – Página web controle dos semáforos

Fonte: Elaboração própria 

O estudo para esse software iniciou no próprio site da Google voltado 

para desenvolvedores (Google, 2017), onde há diversos conteúdos explicativos para 

o uso das ferramentas. A Api Key, de uso pessoal, foi gerada representando a chave 

que libera o uso da ferramenta de mapas da Google para este projeto. 
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Seguindo o tutorial, a ferramenta para edição de páginas Web chamada 

JSFiddle foi utilizada (Krawczyk & Zalewa, 2018). Nesse ambiente de 

desenvolvimento online foi possível montar a página que seria exibida para o 

usuário. A figura abaixo (Figura 29) representa como a ferramenta fora utilizada. 

Figura 29 – Ambiente de desenvolvimento da página Web

Fonte: Elaboração própria 

A principal dificuldade dessa etapa foi fazer com que a janela de popup, 

gerada através do click em um marcador, mostrasse o menu de configuração do 

semáforo correspondente. A solução encontrada foi a geração de outra página web 

dentro da popup. 

Para a geração da página Web dentro da popup ser possível, o arquivo 

HTML contendo a página precisou ser escrito em forma de string e ser atribuído a 

uma variável. Desta forma, cada semáforo possui sua própria variável contendo a 

strig que será interpretada dentro da popup para montar a página de configurações 

corretamente. 

A única diferença entre as popups é a ID do semáforo correspondente á 

Tag. O funcionamento desta página dentro da popup é parecido ao mencionado na 

seção anterior (seção 3.4.1), porém foi acrescentada a ID antes da configuração que 

aparece na requisição da página. Como exemplo, se o usuário clicar no marcador 

correspondente ao semáforo de ID 55, e em seguida escolher a configuração 

Normal, no campo de requisição aparecerá /55Normal. 
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O firmware da placa wemos foi modificado para reconhecer a ID do 

semáforo, enviado juntamente com sua configuração na requisição da página web. 

Desta forma, como a requisição que anteriormente seria /Normal passou a ser 

/55Normal, o firmware comprara essa requisição e envia via serial os valores de 

acordo com a configuração.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após horas preso em um engarrafamento observou-se que o sistema de 

controle dos semáforos poderia ser melhorado, fazendo assim surgir a ideia de criar 

um sistema para controlar o fluxo de veículo através da modificação assistida da 

temporização dos semáforos. 

Por ter kits de desenvolvimento acessíveis e por se mostrar uma 

tecnologia promissora e pouco conhecida no Brasil, optou-se por estudar a 

plataforma de comunicação LoRa. O baixo consumo energético e longo alcance de 

rádio são características que tornam esta tecnologia viável para uma possível 

implantação no meio urbano de um sistema de controle de trafego, atraindo assim a 

curiosidade e vontade de se criar tal sistema. 

Antes de se criar um sistema complexo de controle de semáforos, o que 

seria um grande passo, seria necessário desenvolver o sistema para o controle de 

temporização para um semáforo, para validar o conceito e demonstrar que tal 

tecnologia escolhida se adequa à sua aplicação. Desta forma definiu-se o foco deste 

estudo sendo a criação de um sistema onde um usuário é capaz de alterar as 

configurações de um semáforo distante via gateway TCP/IP – LoRa. 

A criação de um firmware para comunicação LoRa foi a primeira etapa do 

projeto. Nesta parte, a maior parte do tempo foi utilizado para entender o 

funcionamento da tecnologia, entretanto, o compilador online e a praticidade em 

carregar os programas para os kits de desenvolvimento impulsionaram o estudo. 

Após compreender o funcionamento da tecnologia foram realizados testes em 

ambiente urbano, apenas enviando e recebendo pacotes de dados, mas que 

concluíram que o uso dessa tecnologia seria possível para o projeto, revelando um 

bom alcance do rádio sem perda da informação. Desta forma, desenvolveu-se um 

firmware para a Tag, onde há escuta do rádio LoRa para espera por um comando de 

temporização dos LEDs que representam um semáforo; e um firmware para Central, 

que aguarda por um comando recebido via serial (da placa WiFi) e o envia via rádio 

LoRa. Conectou-se a Central à porta USB de um PC e validou-se esta etapa após a 

temporização dos LEDs presentes na Tag serem alterada por um comando digitado 

no terminal serial do PC. 
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Para integrar as placas de desenvolvimento WiFi e LoRa, utilizou-se a 

comunicação serial. Dois fios ligados em corss nos pinos de TX e RX das placas 

possibilitaram que a informação de configuração do semáforo fluísse entre a placa 

Wemos, responsável em conectar-se ao Wifi, e a Central, operante como central de 

controle, recebendo os dados via serial e os enviando via rádio LoRa. Utilizou-se a 

porta serial das placas que nativamente estão conectadas à comunicação USB, 

sendo necessário assim realizar uma pequena modificação na placa de 

desenvolvimento LoRa para conectar fisicamente a porta serial os pinos de 

comunicação TX e RX. Com a comunicação serial entre as placas estabelecida, foi 

possível enviar para o semáforo uma configuração gerada pela Placa Wemos, 

validando a integração das placas.  

Na próxima fase foi desenvolvido o firmware para comunicação WiFi na 

placa Wemos. Inicialmente estudou-se como conectar a placa à uma rede wifi, e em 

seguida, testes de acionamento de pinos de entrada/saída foram feitos, entendendo 

o funcionamento do módulo wifi ESP8266. Após isto, foi possível programa-lo para 

obter dados da rede pelo método GET do protocolo HTTP e enviá-los via 

comunicação serial. Um ponto facilitador desta etapa foi a utilização das bibliotecas  

de configuração do módulo ESP8266, presentes na IDE do Arduino. Desta forma foi 

possível enviar a configuração do semáforo através de outro dispositivo conectado à 

rede wifi, validando esta etapa. 

O ultimo passo foi criar uma página web para configuração das 

temporizações do semáforo, onde um operador acessa de maneira simples e 

intuitiva as suas configurações através de um navegador de internet. Um tutorial 

encontrado na internet mostrava como era possível criar uma página Web para o 

controle de dois LEDs conectados ao módulo ESP8266. O firmware foi estudado e 

serviu como base para criar um novo, onde o software mostra as configurações de 

um semáforo numa página Web. Quando a placa é acessada por um navegador e o 

operador clica em uma configuração, o módulo reconhece qual configuração foi 

escolhida. Assim a placa Wemos envia para o semáforo a configuração, validando 

assim o conceito do sistema. 

Para melhorar o software, com intenção de torna-lo mais intuitivo e 

sofisticado, decidiu-se mostrar um mapa com tags representando as localizações 

dos semáforos hipotéticos. Numa aplicação final cada semáforo teria uma Tag 
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conectada. Foi escolhida a Avenida Beiramar Norte de Florianópolis-SC como 

cenário ilustrativo. Iniciou-se um estudo sobre as aplicações do Google Maps, 

seguindo tutorias disponibilizados pela própria empresa, onde descobriu-se como 

plotar em um mapa com tags. Observou-se que a popup gerada pela tag deveria 

exibir outra página web dentro da própria popup, contendo o menu de configurações 

do semáforo correspondente. Após mais estudos, foi possível entender seu 

funcionamento e gerar um arquivo HTML onde o mapa da Avenida é mostrado, com 

as tags representando os semáforos, a camada de trânsito em tempo real e o menu 

de configuração para cada semáforo exibido quando uma tag clicada. Essa página 

Web foi hospedada primeiramente em um computador, validando assim o software. 

O próximo passo foi fazer com que a placa Wemos hospedasse essa página para 

então concluir o sistema. Descobriu-se, após muitas tentativas e pesquisa, como 

escrever corretamente o arquivo HTML na programação da placa, validando assim 

esta etapa adicional do projeto. 

Com isto, validou-se a implementação uma prova de conceito de um 

indicador semafórico controlado remotamente através de um gateway TCP/IP – 

LoRa, cumprindo assim o objetivo geral proposto para a pesquisa. Também, após a 

conclusão desta pesquisa, é possível abrir um campo para trabalhos futuros, com 

sugestões de melhorias para o projeto. 

 

4.1 Trabalhos Futuros 

Uma melhoria a ser feita seria a hospedagem da página web em um 

servidor na nuvem. Esta ideia oferece maior liberdade de instalação, podendo 

também ser aliada com uma substituição do WiFi pelo 4G no gateway, dispensando 

a configuração de acesso à rede. Também seria necessário tornar o servidor seguro, 

com a implantação de um login e senha para acessá-lo via HTTPs, além do 

estabelecimento e implementação de um canal seguro (algoritmo de criptografia 

simétrica ou algum código de autenticação de mensagem baseado em Hash) entre o 

Gateway LoRa e o semáforo. 

Outra ideia de trabalho futuro é criar um sistema de bateria e painel solar 

para alimentar as placas com rádio LoRa acopladas ao semáforo. Esta proposta se 

torna interessante para tornar o sistema independente da rede elétrica, juntamente 

com a proposta de criar uma placa de circuito impresso própria para esta aplicação, 
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contendo microcontrolador e rádio LoRa, dispensando assim o uso dos kits de 

desenvolvimento e tornando o protótipo algo mais próximo a um produto comercial 

funcional. 

Para melhorar a eficiência energética do sistema, seria interessante 

modificar o código para os microcontroladores trabalharem com interrupção, 

colocando-os em modo sleep enquanto não há necessidade de realizar um 

processamento. A interrupção poderia ser ativada quando uma mensagem chega via 

rádio e quando o timer do contador do semáforo estoura a contagem, por exemplo.  

Por fim, realizar a integração do sistema com o hardware de um semáforo 

eletrônico real, através de uma cooperação com alguma empresa fabricante. 
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ANEXO A – PINOUT Placa Nucleo 
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ANEXO B – Pinout da Shield LoRa  

 

Fonte: https://os.mbed.com/components/SX1276MB1xAS/ 
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ANEXO C – Declaração de finalização de trabalho de curso 
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ANEXO D – Termo de autorização de divulgação 
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ANEXO E – Termo de compromisso de originalidade 
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APÊNDICE A – Firmware Placa Wemos D1 R2  

#include <ESP8266WiFi.h> 

 

const char* ssid = "Bonotto"; 

const char* password = "batatafrita"; 

 

WiFiServer server(80); 

 

void setup() { 

Serial.begin(9600); 

delay(10); 

WiFi.begin(ssid, password); 

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { 

delay(500); 

} 

server.begin(); 

} 

 

void normal (void){ 

  Serial.println("4"); 

  Serial.println("1"); 

  Serial.println("5"); 

} 

void fechar (void){ 

  Serial.println("0"); 

  Serial.println("0"); 

  Serial.println("60"); 

} 

void abrir (void){ 

  Serial.println("60"); 

  Serial.println("0"); 

  Serial.println("0"); 

} 

void reter (void){ 

  Serial.println("2"); 

  Serial.println("1"); 

  Serial.println("10"); 

} 

void liberar (void){ 

  Serial.println("10"); 

  Serial.println("1"); 

  Serial.println("2"); 

} 

void intermitente (void){ 

  Serial.println("0"); 

  Serial.println("0"); 

  Serial.println("0"); 

} 

void loop() { 

// Check if a client has connected 

WiFiClient client = server.available(); 

if (!client) { 

return; 

} 
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// Wait until the client sends some data 

//Serial.println("new client"); 

while (!client.available()) { 

delay(1); 

} 

// Read the first line of the request 

String request = client.readStringUntil('\r'); 

//Serial.println(request); 

client.flush(); 

 

if (request.indexOf("/51Normal") != -1) { 

Serial.println("51"); 

normal(); 

} 

if (request.indexOf("/52Normal") != -1) { 

Serial.println("52"); 

normal(); 

} 

if (request.indexOf("/53Normal") != -1) { 

Serial.println("53"); 

normal(); 

} 

if (request.indexOf("/54Normal") != -1) { 

Serial.println("54"); 

normal(); 

} 

if (request.indexOf("/55Normal") != -1) { 

Serial.println("55"); 

normal(); 

} 

if (request.indexOf("/56Normal") != -1) { 

Serial.println("56"); 

normal(); 

} 

if (request.indexOf("/57Normal") != -1) { 

Serial.println("57"); 

normal(); 

} 

if (request.indexOf("/58Normal") != -1) { 

Serial.println("58"); 

normal(); 

} 

 

if (request.indexOf("/51Fechar") != -1) { 

Serial.println("51"); 

fechar(); 

} 

if (request.indexOf("/52Fechar") != -1) { 

Serial.println("52"); 

fechar(); 

} 

if (request.indexOf("/53Fechar") != -1) { 

Serial.println("53"); 

fechar(); 

} 
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if (request.indexOf("/54Fechar") != -1) { 

Serial.println("54"); 

fechar(); 

} 

if (request.indexOf("/55Fechar") != -1) { 

Serial.println("55"); 

fechar(); 

} 

if (request.indexOf("/56Fechar") != -1) { 

Serial.println("56"); 

fechar(); 

} 

if (request.indexOf("/57Fechar") != -1) { 

Serial.println("57"); 

fechar(); 

} 

if (request.indexOf("/58Fechar") != -1) { 

Serial.println("58"); 

fechar(); 

} 

 

if (request.indexOf("/51Abrir") != -1) { 

Serial.println("51"); 

abrir(); 

} 

if (request.indexOf("/52Abrir") != -1) { 

Serial.println("52"); 

abrir(); 

} 

if (request.indexOf("/53Abrir") != -1) { 

Serial.println("53"); 

abrir(); 

} 

if (request.indexOf("/54Abrir") != -1) { 

Serial.println("54"); 

abrir(); 

} 

if (request.indexOf("/55Abrir") != -1) { 

Serial.println("55"); 

abrir(); 

} 

if (request.indexOf("/56Abrir") != -1) { 

Serial.println("56"); 

abrir(); 

} 

if (request.indexOf("/57Abrir") != -1) { 

Serial.println("57"); 

abrir(); 

} 

if (request.indexOf("/58Abrir") != -1) { 

Serial.println("58"); 

abrir(); 

} 

 

if (request.indexOf("/51Reter") != -1) { 
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Serial.println("51"); 

reter(); 

} 

if (request.indexOf("/52Reter") != -1) { 

Serial.println("52"); 

reter(); 

} 

if (request.indexOf("/53Reter") != -1) { 

Serial.println("53"); 

reter(); 

} 

if (request.indexOf("/54Reter") != -1) { 

Serial.println("54"); 

reter(); 

} 

if (request.indexOf("/55Reter") != -1) { 

Serial.println("55"); 

reter(); 

} 

if (request.indexOf("/56Reter") != -1) { 

Serial.println("56"); 

reter(); 

} 

if (request.indexOf("/57Reter") != -1) { 

Serial.println("57"); 

reter(); 

} 

if (request.indexOf("/58Reter") != -1) { 

Serial.println("58"); 

reter(); 

} 

 

if (request.indexOf("/51Liberar") != -1) { 

Serial.println("51"); 

liberar(); 

} 

if (request.indexOf("/52Liberar") != -1) { 

Serial.println("52"); 

liberar(); 

} 

if (request.indexOf("/53Liberar") != -1) { 

Serial.println("53"); 

liberar(); 

} 

if (request.indexOf("/54Liberar") != -1) { 

Serial.println("54"); 

liberar(); 

} 

if (request.indexOf("/55Liberar") != -1) { 

Serial.println("55"); 

liberar(); 

} 

if (request.indexOf("/56Liberar") != -1) { 

Serial.println("56"); 

liberar(); 
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} 

if (request.indexOf("/57Liberar") != -1) { 

Serial.println("57"); 

liberar(); 

} 

if (request.indexOf("/58Liberar") != -1) { 

Serial.println("58"); 

liberar(); 

} 

 

if (request.indexOf("/58Intermitente") != -1) { 

Serial.println("58"); 

intermitente(); 

} 

if (request.indexOf("/51Intermitente") != -1) { 

Serial.println("51"); 

intermitente(); 

} 

if (request.indexOf("/52Intermitente") != -1) { 

Serial.println("52"); 

intermitente(); 

} 

if (request.indexOf("/53Intermitente") != -1) { 

Serial.println("53"); 

intermitente(); 

} 

if (request.indexOf("/54Intermitente") != -1) { 

Serial.println("54"); 

intermitente(); 

} 

if (request.indexOf("/55Intermitente") != -1) { 

Serial.println("55"); 

intermitente(); 

} 

if (request.indexOf("/56Intermitente") != -1) { 

Serial.println("56"); 

intermitente(); 

} 

if (request.indexOf("/57Intermitente") != -1) { 

Serial.println("57"); 

intermitente(); 

} 

 

// Retronra a resposta 

client.println("HTTP/1.1 200 OK"); 

client.println("Content-Type: text/html"); 

client.println(""); // importante 

client.println("<!DOCTYPE HTML>"); 

client.println("<html lang='pt-br'>"); 

client.println("<head>"); 

client.println("<title> Controle de Transito</title>"); 

client.println("<meta charset='utf-8'>"); 

client.println("<style>"); 

client.println("#map {height: 600px; width: 100%;}"); 

client.println("</style>"); 
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client.println("</head>"); 

client.println("<body>"); 

client.println("<div id='map'></div>"); 

client.println("<script>"); 

client.println("function initMap() {"); 

client.println("var central = {lat: -27.58456, lng: -48.5449};"); 

client.println("var koxixos = {lat: -27.57325688,lng: -48.53895753};"); 

client.println("var curva = {lat: -27.5757002,lng: -48.54272627};"); 

client.println("var praca = {lat: -27.58061646,lng: -48.54432925};"); 

client.println("var shopping = {lat: -27.58344858,lng: -48.54527547};"); 

client.println("var hospital1 = {lat: -27.58489715,lng: -48.5483243};"); 

client.println("var hospital2 = {lat: -27.58621633, lng: -48.55188804};"); 

client.println("var trapiche1 = {lat: -27.58816669,lng: -48.55813973};"); 

client.println("var trapiche2 = {lat: -27.58726267,lng: -48.55527373};"); 

client.println("var map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'),{zoom: 14.2, 

center: central});"); 

client.println("var trafficLayer = new google.maps.TrafficLayer();"); 

client.println("trafficLayer.setMap(map);"); 

 

client.println("var contentString51 = '<html>' +"); 

client.print("'<meta charset =\\'utf-8/\\'/>' +"); 

client.print("'<meta name = \\'viewport\\' content = \\'width=device-width, initial-scale=1\\'>' +"); 

client.print("'<link href=\\'https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.1/css/bootstrap.min.css\\' 

rel=\\'stylesheet\\'></link>' +"); 

client.print("'<div class=\\'col-md-12\\'>' +"); 

client.print("'<div class=\\'alert alert-info text-center\\' role=\\'alert\\'>ID 51</div>' +"); 

client.print("'<a class=\\'btn btn-success btn-lg center-block\\' href=\"/51Normal\">  Normal </a>' +"); 

client.print("'<br>' +"); 

client.print("'<a class=\\'btn btn-danger btn-lg center-block\\' href=\"/51Fechar\"> Fechar </a>' +"); 

client.print("'<br>' +"); 

client.print("'<a class=\\'btn btn-success btn-lg center-block\\' href=\"/51Abrir\"> Abrir </a>' +"); 

client.print("'<br>' +"); 

client.print("'<a class=\\'btn btn-danger btn-lg center-block\\' href=\"/51Reter\">  Reter </a>' +"); 

client.print("'<br>' +"); 

client.print("'<a class=\\'btn btn-success btn-lg center-block\\' href=\"/51Liberar\"> Liberar </a>' +"); 

client.print("'<br>' +"); 

client.print("'<a class=\\'btn btn-danger btn-lg center-block\\' href=\"/51Intermitente\">  Intermitente 

</a>' +"); 

client.print("'</div>' +"); 

client.print("'</html>';"); 

 

client.println("var contentString52 = '<html>' +"); 

client.print("'<meta charset =\\'utf-8/\\'/>' +"); 

client.print("'<meta name = \\'viewport\\' content = \\'width=device-width, initial-scale=1\\'>' +"); 

client.print("'<link href=\\'https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.1/css/bootstrap.min.css\\' 

rel=\\'stylesheet\\'></link>' +"); 

client.print("'<div class=\\'col-md-12\\'>' +"); 

client.print("'<div class=\\'alert alert-info text-center\\' role=\\'alert\\'>ID 52</div>' +"); 

client.print("'<a class=\\'btn btn-success btn-lg center-block\\' href=\"/52Normal\">  Normal </a>' +"); 

client.print("'<br>' +"); 

client.print("'<a class=\\'btn btn-danger btn-lg center-block\\' href=\"/52Fechar\"> Fechar </a>' +"); 

client.print("'<br>' +"); 

client.print("'<a class=\\'btn btn-success btn-lg center-block\\' href=\"/52Abrir\"> Abrir </a>' +"); 

client.print("'<br>' +"); 

client.print("'<a class=\\'btn btn-danger btn-lg center-block\\' href=\"/52Reter\">  Reter </a>' +"); 
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client.print("'<br>' +"); 

client.print("'<a class=\\'btn btn-success btn-lg center-block\\' href=\"/52Liberar\"> Liberar </a>' +"); 

client.print("'<br>' +"); 

client.print("'<a class=\\'btn btn-danger btn-lg center-block\\' href=\"/52Intermitente\">  Intermitente 

</a>' +"); 

client.print("'</div>' +"); 

client.print("'</html>';"); 

 

client.println("var contentString53 = '<html>' +"); 

client.print("'<meta charset =\\'utf-8/\\'/>' +"); 

client.print("'<meta name = \\'viewport\\' content = \\'width=device-width, initial-scale=1\\'>' +"); 

client.print("'<link href=\\'https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.1/css/bootstrap.min.css\\' 

rel=\\'stylesheet\\'></link>' +"); 

client.print("'<div class=\\'col-md-12\\'>' +"); 

client.print("'<div class=\\'alert alert-info text-center\\' role=\\'alert\\'>ID 53</div>' +"); 

client.print("'<a class=\\'btn btn-success btn-lg center-block\\' href=\"/53Normal\">  Normal </a>' +"); 

client.print("'<br>' +"); 

client.print("'<a class=\\'btn btn-danger btn-lg center-block\\' href=\"/53Fechar\"> Fechar </a>' +"); 

client.print("'<br>' +"); 

client.print("'<a class=\\'btn btn-success btn-lg center-block\\' href=\"/53Abrir\"> Abrir </a>' +"); 

client.print("'<br>' +"); 

client.print("'<a class=\\'btn btn-danger btn-lg center-block\\' href=\"/53Reter\">  Reter </a>' +"); 

client.print("'<br>' +"); 

client.print("'<a class=\\'btn btn-success btn-lg center-block\\' href=\"/53Liberar\"> Liberar </a>' +"); 

client.print("'<br>' +"); 

client.print("'<a class=\\'btn btn-danger btn-lg center-block\\' href=\"/53Intermitente\">  Intermitente 

</a>' +"); 

client.print("'</div>' +"); 

client.print("'</html>';"); 

 

client.println("var contentString54 = '<html>' +"); 

client.print("'<meta charset =\\'utf-8/\\'/>' +"); 

client.print("'<meta name = \\'viewport\\' content = \\'width=device-width, initial-scale=1\\'>' +"); 

client.print("'<link href=\\'https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.1/css/bootstrap.min.css\\' 

rel=\\'stylesheet\\'></link>' +"); 

client.print("'<div class=\\'col-md-12\\'>' +"); 

client.print("'<div class=\\'alert alert-info text-center\\' role=\\'alert\\'>ID 54</div>' +"); 

client.print("'<a class=\\'btn btn-success btn-lg center-block\\' href=\"/54Normal\">  Normal </a>' +"); 

client.print("'<br>' +"); 

client.print("'<a class=\\'btn btn-danger btn-lg center-block\\' href=\"/54Fechar\"> Fechar </a>' +"); 

client.print("'<br>' +"); 

client.print("'<a class=\\'btn btn-success btn-lg center-block\\' href=\"/54Abrir\"> Abrir </a>' +"); 

client.print("'<br>' +"); 

client.print("'<a class=\\'btn btn-danger btn-lg center-block\\' href=\"/54Reter\">  Reter </a>' +"); 

client.print("'<br>' +"); 

client.print("'<a class=\\'btn btn-success btn-lg center-block\\' href=\"/54Liberar\"> Liberar </a>' +"); 

client.print("'<br>' +"); 

client.print("'<a class=\\'btn btn-danger btn-lg center-block\\' href=\"/54Intermitente\">  Intermitente 

</a>' +"); 

client.print("'</div>' +"); 

client.print("'</html>';"); 

 

client.println("var contentString55 = '<html>' +"); 

client.print("'<meta charset =\\'utf-8/\\'/>' +"); 

client.print("'<meta name = \\'viewport\\' content = \\'width=device-width, initial-scale=1\\'>' +"); 
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client.print("'<link href=\\'https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.1/css/bootstrap.min.css\\' 

rel=\\'stylesheet\\'></link>' +"); 

client.print("'<div class=\\'col-md-12\\'>' +"); 

client.print("'<div class=\\'alert alert-info text-center\\' role=\\'alert\\'>ID 55</div>' +"); 

client.print("'<a class=\\'btn btn-success btn-lg center-block\\' href=\"/55Normal\">  Normal </a>' +"); 

client.print("'<br>' +"); 

client.print("'<a class=\\'btn btn-danger btn-lg center-block\\' href=\"/55Fechar\"> Fechar </a>' +"); 

client.print("'<br>' +"); 

client.print("'<a class=\\'btn btn-success btn-lg center-block\\' href=\"/55Abrir\"> Abrir </a>' +"); 

client.print("'<br>' +"); 

client.print("'<a class=\\'btn btn-danger btn-lg center-block\\' href=\"/55Reter\">  Reter </a>' +"); 

client.print("'<br>' +"); 

client.print("'<a class=\\'btn btn-success btn-lg center-block\\' href=\"/55Liberar\"> Liberar </a>' +"); 

client.print("'<br>' +"); 

client.print("'<a class=\\'btn btn-danger btn-lg center-block\\' href=\"/55Intermitente\">  Intermitente 

</a>' +"); 

client.print("'</div>' +"); 

client.print("'</html>';"); 

 

client.println("var contentString56 = '<html>' +"); 

client.print("'<meta charset =\\'utf-8/\\'/>' +"); 

client.print("'<meta name = \\'viewport\\' content = \\'width=device-width, initial-scale=1\\'>' +"); 

client.print("'<link href=\\'https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.1/css/bootstrap.min.css\\' 

rel=\\'stylesheet\\'></link>' +"); 

client.print("'<div class=\\'col-md-12\\'>' +"); 

client.print("'<div class=\\'alert alert-info text-center\\' role=\\'alert\\'>ID 56</div>' +"); 

client.print("'<a class=\\'btn btn-success btn-lg center-block\\' href=\"/56Normal\">  Normal </a>' +"); 

client.print("'<br>' +"); 

client.print("'<a class=\\'btn btn-danger btn-lg center-block\\' href=\"/56Fechar\"> Fechar </a>' +"); 

client.print("'<br>' +"); 

client.print("'<a class=\\'btn btn-success btn-lg center-block\\' href=\"/56Abrir\"> Abrir </a>' +"); 

client.print("'<br>' +"); 

client.print("'<a class=\\'btn btn-danger btn-lg center-block\\' href=\"/56Reter\">  Reter </a>' +"); 

client.print("'<br>' +"); 

client.print("'<a class=\\'btn btn-success btn-lg center-block\\' href=\"/56Liberar\"> Liberar </a>' +"); 

client.print("'<br>' +"); 

client.print("'<a class=\\'btn btn-danger btn-lg center-block\\' href=\"/56Intermitente\">  Intermitente 

</a>' +"); 

client.print("'</div>' +"); 

client.print("'</html>';"); 

 

client.println("var contentString57 = '<html>' +"); 

client.print("'<meta charset =\\'utf-8/\\'/>' +"); 

client.print("'<meta name = \\'viewport\\' content = \\'width=device-width, initial-scale=1\\'>' +"); 

client.print("'<link href=\\'https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.1/css/bootstrap.min.css\\' 

rel=\\'stylesheet\\'></link>' +"); 

client.print("'<div class=\\'col-md-12\\'>' +"); 

client.print("'<div class=\\'alert alert-info text-center\\' role=\\'alert\\'>ID 57</div>' +"); 

client.print("'<a class=\\'btn btn-success btn-lg center-block\\' href=\"/57Normal\">  Normal </a>' +"); 

client.print("'<br>' +"); 

client.print("'<a class=\\'btn btn-danger btn-lg center-block\\' href=\"/57Fechar\"> Fechar </a>' +"); 

client.print("'<br>' +"); 

client.print("'<a class=\\'btn btn-success btn-lg center-block\\' href=\"/57Abrir\"> Abrir </a>' +"); 

client.print("'<br>' +"); 

client.print("'<a class=\\'btn btn-danger btn-lg center-block\\' href=\"/57Reter\">  Reter </a>' +"); 
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client.print("'<br>' +"); 

client.print("'<a class=\\'btn btn-success btn-lg center-block\\' href=\"/57Liberar\"> Liberar </a>' +"); 

client.print("'<br>' +"); 

client.print("'<a class=\\'btn btn-danger btn-lg center-block\\' href=\"/57Intermitente\">  Intermitente 

</a>' +"); 

client.print("'</div>' +"); 

client.print("'</html>';"); 

 

client.println("var contentString58 = '<html>' +"); 

client.print("'<meta charset =\\'utf-8/\\'/>' +"); 

client.print("'<meta name = \\'viewport\\' content = \\'width=device-width, initial-scale=1\\'>' +"); 

client.print("'<link href=\\'https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.1/css/bootstrap.min.css\\' 

rel=\\'stylesheet\\'></link>' +"); 

client.print("'<div class=\\'col-md-12\\'>' +"); 

client.print("'<div class=\\'alert alert-info text-center\\' role=\\'alert\\'>ID 58</div>' +"); 

client.print("'<a class=\\'btn btn-success btn-lg center-block\\' href=\"/58Normal\">  Normal </a>' +"); 

client.print("'<br>' +"); 

client.print("'<a class=\\'btn btn-danger btn-lg center-block\\' href=\"/58Fechar\"> Fechar </a>' +"); 

client.print("'<br>' +"); 

client.print("'<a class=\\'btn btn-success btn-lg center-block\\' href=\"/58Abrir\"> Abrir </a>' +"); 

client.print("'<br>' +"); 

client.print("'<a class=\\'btn btn-danger btn-lg center-block\\' href=\"/58Reter\">  Reter </a>' +"); 

client.print("'<br>' +"); 

client.print("'<a class=\\'btn btn-success btn-lg center-block\\' href=\"/58Liberar\"> Liberar </a>' +"); 

client.print("'<br>' +"); 

client.print("'<a class=\\'btn btn-danger btn-lg center-block\\' href=\"/58Intermitente\">  Intermitente 

</a>' +"); 

client.print("'</div>' +"); 

client.print("'</html>';"); 

 

client.println("var infowindow51 = new google.maps.InfoWindow({content: contentString51,});"); 

client.println("var infowindow52 = new google.maps.InfoWindow({content: contentString52,});"); 

client.println("var infowindow53 = new google.maps.InfoWindow({content: contentString53,});"); 

client.println("var infowindow54 = new google.maps.InfoWindow({content: contentString54,});"); 

client.println("var infowindow55 = new google.maps.InfoWindow({content: contentString55,});"); 

client.println("var infowindow56 = new google.maps.InfoWindow({content: contentString56,});"); 

client.println("var infowindow57 = new google.maps.InfoWindow({content: contentString57,});"); 

client.println("var infowindow58 = new google.maps.InfoWindow({content: contentString58,});"); 

 

client.println("var marker = new google.maps.Marker({ position: central,  map: map });"); 

 

client.println("var marker51 = new google.maps.Marker({position: trapiche1,map: map });"); 

client.println("marker51.addListener('click', function() {infowindow51.open(map, marker51);});"); 

 

client.println("var marker52 = new google.maps.Marker({position: trapiche2,map: map});"); 

client.println("marker52.addListener('click', function() {infowindow52.open(map, marker52);});"); 

 

client.println("var marker53 = new google.maps.Marker({position: hospital2,map: map});"); 

client.println("marker53.addListener('click', function() {infowindow53.open(map, marker53);});"); 

 

client.println("var marker54 = new google.maps.Marker({position: hospital1,map: map});"); 

client.println("marker54.addListener('click', function() {infowindow54.open(map, marker54);});"); 

 

client.println("var marker55 = new google.maps.Marker({position: shopping,map: map});"); 

client.println("marker55.addListener('click', function() {infowindow55.open(map, marker55);});"); 
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client.println("var marker56 = new google.maps.Marker({position: praca,map: map});"); 

client.println("marker56.addListener('click', function() {infowindow56.open(map, marker56);});"); 

 

client.println("var marker57 = new google.maps.Marker({position: curva,map: map});"); 

client.println("marker57.addListener('click', function() {infowindow57.open(map, marker57);});"); 

 

client.println("var marker58 = new google.maps.Marker({position: koxixos,map: map});"); 

client.println("marker58.addListener('click', function() {infowindow58.open(map, marker58);});"); 

client.println("}"); 

client.println("</script>"); 

client.println("<script async defer src='https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyC3--

mV3Etw_JB5QTogbSUj9uxrePimD_g&callback=initMap'>"); 

client.println("</script>"); 

client.println("<h3>Controle de Semaforos Beiramar Norte</h3>"); 

client.println("<br>"); 

client.println("<h4>As Tags representam os semaforos da via</h4>"); 

client.println("<h4>Clique em uma tag e escolha uma configuracao</h4>"); 

client.println("<h5>Luiz Gabriel Bonotto</h5>"); 

client.println("<h6>Abril de 2018</h6>"); 

client.println("</body>"); 

client.println("</html>"); 

client.println(""); 

delay(1); 

} 
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APÊNDICE B – Firmware Central 

#include "sx127x_lora.h" 

#include "mbed.h" 

 

// mosi, miso, sclk, cs, rst, dio0, dio1 

SX127x radio(D11, D12, D13, D10, D7, D2, D3); 

SX127x_lora lora(radio); 

DigitalOut rfsw(A4); 

 

Serial pc(USBTX, USBRX); 

 

int Payload = 10; 

int coding = 1; 

int Spreading = 12; 

float bw = 125; 

DigitalIn mybutton(USER_BUTTON); 

uint8_t seq = 0; //SETAR PAYLOAD 

int num_pacotes = 1; 

uint8_t buffer_out[10] = "test"; 

uint8_t buffer_in[10] = "test"; 

int i; 

 

float timeout = 500000; 

float cont = 0; 

 

void rfsw_callback(){ 

    if (radio.RegOpMode.bits.Mode == RF_OPMODE_TRANSMITTER) { 

        rfsw = 1; 

    } else { 

        rfsw = 0; 

    } 

} 

 

void radio_settings_tx(){ 

    radio.rf_switch.attach(rfsw_callback); 

    radio.RegPaConfig.bits.PaSelect = 1; 

    radio.RegPaConfig.bits.MaxPower = 7; 

    radio.RegPaConfig.bits.OutputPower = 15; 

    radio.write_reg(REG_PACONFIG, radio.RegPaConfig.octet); 

 

    radio.set_frf_MHz(915.0); 

    lora.enable(); 

    lora.setBw_KHz(bw); 

    lora.setSf(Spreading); 

    lora.setCodingRate(coding); 

    lora.RegPayloadLength = Payload; 

    radio.write_reg(REG_LR_PAYLOADLENGTH, lora.RegPayloadLength); 

} 

 

void radio_settings_rx(){ 

    radio.rf_switch.attach(rfsw_callback); 

    radio.RegLna.bits.LnaGain = 1; 

    radio.write_reg(REG_LNA, radio.RegLna.octet); 

    radio.RegPaConfig.bits.PaSelect = 1; 
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    radio.write_reg(REG_PACONFIG, radio.RegPaConfig.octet); 

 

    radio.set_frf_MHz(915.0); 

    lora.enable(); 

    lora.setBw_KHz(bw); 

    lora.setSf(Spreading); 

    lora.setCodingRate(coding); 

} 

 

void Receber(){ 

    int iterations = 0; 

 

    lora.start_rx(); 

 

    while(iterations < num_pacotes) { 

        if (lora.service() == SERVICE_READ_FIFO) { 

            int i; 

            for (i = 0; i < lora.RegRxNbBytes; i++) { 

 

            } 

            memcpy(buffer_in,radio.rx_buf,Payload); 

            iterations++; 

        } 

        cont++; 

        if(mybutton==0) 

            break; 

        if (cont > timeout) 

            break; 

         

    } 

} 

 

void fim(){ 

    radio.set_opmode(RF_OPMODE_STANDBY); 

    radio.hw_reset(); 

} 

 

int main(){ 

    pc.format(8, Serial::None, 1); 

    pc.baud(9600); 

 

    while(1){     

    pc.scanf(" %d %d %d %d", &buffer_out[0],&buffer_out[1],&buffer_out[2],&buffer_out[3]); 

    pc.printf("Entrada: ID: %d Verde: %ds, Amarelo: %ds e Vermelho: %ds.\n\n", 

buffer_out[0],buffer_out[1],buffer_out[2],buffer_out[3]); 

     

    radio_settings_tx(); 

 

    memcpy(radio.tx_buf,buffer_out,Payload); 

    lora.start_tx(lora.RegPayloadLength); 

    //Bonotto 02_2018 

 

    while (lora.service() != SERVICE_TX_DONE); 

    fim(); 

    wait(0.5); 
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    radio_settings_rx(); 

    Receber(); 

    fim(); 

     

    if (cont > timeout){ 

        cont = 0; 

        pc.printf("Sem resposta!\n\n"); 

    }else 

    pc.printf("Alterado ID: %d para: Verde: %ds, Amarelo: %ds e Vermelho: %ds.\n\n", 

buffer_in[0],buffer_in[1],buffer_in[2],buffer_in[3]);  

     

    cont = 0; 

     

    wait(0.5); 

    } 

} 
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APÊNDICE C – Firmware Tag 

#include "sx127x_lora.h" 

#include "mbed.h" 

 

// mosi, miso, sclk, cs, rst, dio0, dio1 

SX127x radio(D11, D12, D13, D10, D7, D2, D3); 

SX127x_lora lora(radio); 

DigitalOut rfsw(A4); 

DigitalOut Led1(A1); // verde 

DigitalOut Led2(A2); // amarelo 

DigitalOut Led3(A3); // vermelho 

DigitalIn mybutton(USER_BUTTON); 

Serial pc(USBTX, USBRX); 

 

uint8_t ID = 55;  //ID do rádio 

float clk = 160000; // clock da placa 

 

int Payload = 10; 

int coding = 1; 

int Spreading = 12; 

float bw = 125; 

int num_pacotes = 1; 

 

uint8_t buffer_test[10] = "test"; 

uint8_t buffer_in[10] = "test"; // buffer de entrada 

uint8_t buffer_out[10] = "test"; //buffer de saída 

 

float x = 400000, y = 320000, z = 500000; //máximo temporizador, x verde, y amarelo, z vermelho 

float cont = 0; //contador para temporizador 

uint8_t cor = 0; // 0 verde, 1 amarelo, 2 vermelho 

 

 

void rfsw_callback(){ 

    if (radio.RegOpMode.bits.Mode == RF_OPMODE_TRANSMITTER) 

        rfsw = 1; 

    else 

        rfsw = 0; 

} 

 

void radio_settings_rx(){ 

    radio.rf_switch.attach(rfsw_callback); 

    radio.RegLna.bits.LnaGain = 1; 

    radio.write_reg(REG_LNA, radio.RegLna.octet); 

    radio.RegPaConfig.bits.PaSelect = 1; 

    radio.write_reg(REG_PACONFIG, radio.RegPaConfig.octet); 

 

    radio.set_frf_MHz(915.0); 

    lora.enable(); 

    lora.setBw_KHz(bw); 

    lora.setSf(Spreading); 

    lora.setCodingRate(coding); 

} 

 

void radio_settings_tx(){ 
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    radio.rf_switch.attach(rfsw_callback); 

    radio.RegPaConfig.bits.PaSelect = 1; 

    radio.RegPaConfig.bits.MaxPower = 7; 

    radio.RegPaConfig.bits.OutputPower = 15; 

    radio.write_reg(REG_PACONFIG, radio.RegPaConfig.octet); 

 

    radio.set_frf_MHz(915.0); 

    lora.enable(); 

    lora.setBw_KHz(bw); 

    lora.setSf(Spreading); 

    lora.setCodingRate(coding); 

    lora.RegPayloadLength = Payload; 

    radio.write_reg(REG_LR_PAYLOADLENGTH, lora.RegPayloadLength); 

} 

 

 

void Receber(){ 

    int iterations = 0; 

 

    lora.start_rx(); 

 

    while(iterations < num_pacotes) { 

        if (lora.service() == SERVICE_READ_FIFO) { 

            int i; 

            for (i = 0; i < lora.RegRxNbBytes; i++) { 

                if(radio.rx_buf[i] != 0xFF) 

                    pc.printf("%d ", radio.rx_buf[i]); 

 

            } 

            memcpy(buffer_in,radio.rx_buf,Payload); 

            memcpy(buffer_out,buffer_in,Payload); 

 

            pc.printf("\n"); 

            iterations++; 

        } 

        if(mybutton==0) { 

            cor = 4; 

            pc.printf("processo parado!\n\n"); 

            break; 

        } 

         

        if (buffer_out[0] == ID) { 

            if (cor > 2) 

                cor = 0; 

            x =clk*(buffer_out[1]); 

            y =clk*(buffer_out[2]); 

            z =clk*(buffer_out[3]); 

            pc.printf("ALTERANDO!\n\n"); 

            if (!x && !z) 

                cor = 5; 

        } 

 

        cont++; 

        switch (cor) { 

            case 0: 
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                Led2=0; 

                Led3=0; 

                Led1 = 1; 

                if (cont > x) { 

                    cont = 0; 

                    cor = 1; 

                    Led1 = 0; 

                    //pc.printf("verde"); 

                } 

                break; 

            case 1: 

                Led1=0; 

                Led3=0; 

                Led2 = 1; 

                if (cont > y) { 

                    cont = 0; 

                    cor = 2; 

                    Led2 = 0; 

                    //pc.printf("Amarelo"); 

                } 

                break; 

            case 2: 

                Led1=0; 

                Led2=0; 

                Led3 = 1; 

                if (cont > z) { 

                    cont = 0; 

                    cor = 0; 

                    Led3 = 0; 

                    //pc.printf("Vermelho"); 

                } 

                break; 

            default: 

                Led1=0; 

                Led3=0; 

                if (cont > 160000) { 

                    cont = 0; 

                    if (Led2 == 0) 

                        Led2 = 1; 

                    else 

                        Led2 = 0; 

                    pc.printf("Erro"); 

                } 

                break; 

        } 

    } 

} 

void fim(){ 

    radio.set_opmode(RF_OPMODE_STANDBY); 

    radio.hw_reset(); 

} 

 

 

int main() 

{ 
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    pc.baud(115200); 

 

    cor = 3; 

 

    pc.printf("inicializando sistema...\n\n"); 

    wait(0.5); 

 

    pc.printf("Esperando Dados...."); 

 

    while (1) { 

 

        radio_settings_rx(); 

        Receber(); 

        fim(); 

        wait(0.5); 

        pc.printf("Recebido: %d\n\n",buffer_in); 

 

        if(buffer_out[0] == 55) { 

            radio_settings_tx(); 

 

            memcpy(radio.tx_buf,buffer_out,Payload); 

            lora.start_tx(lora.RegPayloadLength); 

            while (lora.service() != SERVICE_TX_DONE); 

            fim(); 

            pc.printf("Enviando: %d\n\n", buffer_out); 

        } 

        wait(0.5); 

        pc.printf("Finalizado\n\n"); 

        pc.printf("Esperando novos Dados.... \n\n"); 

        memcpy(buffer_out,buffer_test,Payload); 

    } 

} 


