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3 INTEFACES E PROTOCOLOS PARA REDES DE SENSORES 

   INTELIGENTES SEM FIOS 

 

 

A tecnologia sem fios vem sendo comumente utilizada no meio da 

informática para designar as tecnologias que permitem comunicação sem 

conexão física direta entre os equipamentos. A primeira idéia que se tem é a 

utilização de rádio para comunicação, que é realmente o meio mais popular. 

Entretanto, é importante salientar que transmissões sem fios englobam 

outros meios de comunicação, como o uso de raios de luz infravermelha e 

raio laser, menos populares devido às limitações como impossibilidade de 

haver qualquer tipo de barreira física entre os pontos de comunicação. 

Sendo assim, a utilização da RF tem sido o meio mais difundido na 

transmissão de dados sem fios. Uma rede local ligada à outra rede local, ou 

rede local com acesso à Internet provida de tecnologia sem fios é dita um 

sistema flexível de comunicação de dados. Assim sendo, pode-se dizer que 

utilizando a tecnologia de rádio freqüência, redes sem fios transmitem e 

recebem dados através do ar, minimizando a necessidade de conexões 

cabeadas (LUHARUKA et al., 2003; ZYWIETZ; JOSEPH; FISHER, 2000). 

Os dispositivos clientes podem ser desde computadores desktop, 

passando por palmtops e até celulares. No caso de celulares existem vários 

protocolos concorrentes, como o Wireless Application Protocol (WAP) 

(CHACZKO; AHMAD; MAHADEVAN, 2005; ENRILE, 2005; LEE, 2005; 

WOODS et al., 1999). 

As tecnologias sem fios podem ser diferenciadas por diversas 

características, tais como aplicação e consumo. Dessas tecnologias, o fator 

mais importante é o alcance. As redes são classificadas em termos de 

alcance como Wide Area Network (WAN), Local Area Network (LAN) e 

Personal Area Network (PAN). Para as redes sem fios são aplicados o 

prefixo W (wireless): WWAN, WLAN e WPAN.  

A WWAN tem alcance de vários quilômetros um exemplo nessa área 

é o Code Division Multiple Access (CDMA) (muito presente no Brasil e EUA), 
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outros exemplos são General Packet Radio Service (GPRS) e Global 

System Mobile (GSM) (mais presentes na Europa, Ásia e recentemente no 

Brasil).  

A WLAN, a distância é da ordem de centenas de metros, sendo o 

protocolo IEEE 802.11 o mais empregado. 

Já a WPAN tem alcance muito restrito, da ordem de metros, categoria 

na qual os protocolos Bluetooth e o ZigBee se encontram.  

 

 

3.1 REDES WWANs 

 

 

As redes WWANs possuem duas tecnologias principais GPRS e 

CDMA. A tecnologia GPRS é um serviço disponibilizado para os usuários da 

tecnologia GSM, que disponibiliza uma capacidade de transmissão de dados 

de até 40kbps.  

A vantagem do uso dessas tecnologias é o baixo custo de tarifa por 

Megabyte. A conexão pode ser feita com os mesmos protocolos usados na 

Internet (User Datagram Protocol (UDP), Transmission Control Protocol 

(TCP), Hypertext Transfer Protocol (HTTP), Simple Mail Transfer Protocol 

(SMTP)).  

As principais características das WWANs são: taxa de transporte de 

dados de 26 a 40 kbps, podendo chegar, na teoria, a 171,2 kbps, conexão 

de dados sem a necessidade de estabelecer um circuito telefônico, o que 

permite a cobrança por utilização e não por tempo de conexão e faz com 

que, teoricamente, o serviço esteja sempre disponível para o usuário.  

A implantação implica em pequenas modificações na infra-estrutura 

instalada, o que facilita a sua adoção pelos operadores de GSM; e 

padronização para transporte de dados definidos pelos protocolos Internet 

Protocol (IP) e X.25. O EDGE é uma evolução imediata do GSM (GPRS), no 

qual a taxa de transmissão é três vezes maior que a da rede GPRS. A taxa 

de transmissão de dados típica é de 100 a 130kbps. 
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 As redes CDMA que possui o padrão Single-carrier Radio 

Transmission Technology (1xRTT) também é uma tecnologia disponibilizada 

para transmissão de dados. Em São Paulo esta tecnologia é utilizada pela 

operadora Vivo. 

 O CDMA possui uma tecnologia 3G que é o 1xEV-DO que possui alta 

performance para transmissão de dados que atinge de 300 a 500 kbps.

 Basicamente, o 1xEV-DO é um sistema de dados sem fios com alta 

velocidade e alta capacidade que combina a conveniência da mobilidade 

com o desempenho de uma rede de dados fixa. Permite a transmissão de 

dados de até 2 Mbps e ao mesmo tempo permite o serviço de dados 

multimídia bastante avançados. A Tabela 3.1 apresenta as empresas e o 

tipo de tecnologia adotada para transmissão de dados conforme (OLIVEIRA, 

2006). 

 

Tabela 3.1 – Empresas e tecnologias adotadas, (OLIVEIRA, 2006) 

OPERADORA TECNOLOGIA 

Vivo CDMA 1Xrtt 

Claro GPRS ou EDGE (GSM) 

TIM GPRS ou EDGE (GSM) 

Oi GPRS (GSM) 

Amazônia Celular GPRS ou EDGE (GSM) 

Telemig Celular GPRS ou EDGE (GSM) 

Brasil Telecom GSM GPRS (GSM) 

CTBC Telecom GPRS (GSM) 

 

 

3.2 REDES WLANs 

 

 

 Os padrões de redes sem fios para as redes WLANs são 

predominantemente do Institute of Electrical and Electronics Engineers 

(IEEE) que é utilizada basicamente para compor uma rede móvel de 
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computadores. Esta tecnologia vem sendo estudada e desenvolvida pelo 

grupo IEEE 802.11 e várias versões já foram desenvolvidas. Os três 

principais padrões são o 802.11a, 802.11b e 802.11g, com taxa de 

transmissão, respectivamente de 54, 11 e 54 Mbps. A família IEEE 802.11 é 

uma camada física do modelo International Standard Organization/Open 

System Interconect (ISO/OSI), um padrão para redes locais sem fios 

WLANs, ou seja, conforme já citado, pode atingir um alcance de centenas de 

metros. A vantagem de utilizar esta tecnologia é operar a uma banda de 2,4 

GHz a 5 GHz reduzindo consideravelmente a suscetibilidade a interferências 

eletromagnéticas (ONO, 2004). 

 

 

3.3 REDES WPANs 

 

 

As redes WPANs possuem duas tecnologias que são o Bluetooth 

(IEEE 802.15.1) e o ZigBee (IEEE 802.15.4), ambas permitem a conexão de 

dispositivos em redes ad hoc, operando em uma faixa de freqüência de 2,4 

GHz (ISM) com alcance de 10 a 100 metros, com taxa de transmissão de 1 

Mbps e 250 kbps, respectivamente (FERLINE, 2003; ZIGBEE ALLIANCE, 

2005). A vantagem consiste em operar com baixo consumo de energia em 

relação às outras tecnologias. A comunicação entre os dispositivos se dá de 

forma mestre-escravo e cada mestre se comunica com até sete escravos 

ativos. Qualquer dispositivo pode operar como mestre ou escravo, sendo 

definido dinamicamente na conexão. Este tipo de comunicação chama-se 

piconet. Várias piconets podem operar numa mesma área de cobertura, 

neste sentido, esta configuração é chamada de scatternet, conforme descrito 

no Capítulo 2. 

 No Anexo A são apresentados diversos trabalhos que discutem as 

tecnologias citadas acima para maior compreensão. 
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3.4 INTERFACES E PROTOCOLOS PADRÕES 

 

 

3.4.1. Protocolo padrão família IEEE 802 

 

As empresas vem atingindo um grau de maturidade elevado com 

relação às capacidades de cada tecnologia e as necessidades dos clientes. 

Agora cada tecnologia está sendo dirigida às aplicações ao qual podem 

apresentar maiores eficiências. 

A Bluetooth, por exemplo, está presente em dispositivos a qual existe 

a necessidade de uma conexão rápida, aproveitando seu baixo consumo de 

energia, podendo ser empregado dispositivos à bateria, protocolo eficiente e 

preços baixos (AKYILDIZ; SU, 2002; ANDREW, 2002; HEIDEMANN; 

ESTRIN, 2002; VIEIRA et al, 2004). 

Já o protocolo 802.11 está sendo utilizado em aplicações ao qual o 

deslocamento não seja freqüente, aproveitando dispositivos para redes com 

fios, grandes volumes de dados, e com consumo maior de energia. 

A Bluetooth (IEEE 802.15.1) utiliza a transmissão por Frequency 

Hopping Spread Spectrum. Existem implementações para os layers TCP/IP, 

aumentando a compatibilidade. O curto alcance da Bluetooth também reduz 

o consumo de energia permitindo seu uso em uma grande variedade de 

dispositivos.  

O protocolo 802.11 utiliza o mesmo espectro de freqüência que a 

Bluetooth, 2,4 GHz, porém a transmissão é feita usando o Direct Sequence 

Spread Spectrum. Os dados são transmitidos a uma taxa de 11 Mbps, 

porém essa taxa pode cair automaticamente para 5,2 ou 1 Mbps, 

dependendo de diversos fatores, como distância e ruído. O alcance chega 

até 100 m, mas em ambientes fechados, como escritórios, essa distância cai 

consideravelmente. 

Como a Bluetooth, o 802.11 também possui implementações para 

TCP/IP, sendo assim, compatível com diversos sistemas operacionais. Pela 
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vantagem de ter alta taxa de transmissão e um alcance considerável, muitas 

aplicações foram implementadas para o 802.11. 

O uso de pontos de acesso integrados a redes locais permite aos 

dispositivos 802.11 uma grande flexibilidade, tendo praticamente o mesmo 

comportamento do uso em rede local. 

 Dentre os protocolos da família IEEE 802, além do Bluetooth (IEEE 

802.15.1), o que tem sido mais empregado em redes de sensores sem fios é 

o IEEE 802.11 (AKYILDIZ; ESTRIN, 2002; ANDREW, 2002; JIANG; 

MANIVANNAN, 2005). No Anexo B são descritas as principais diretrizes 

empregadas para os dispositivos que utilizam redes e os novos padrões 

dentro da família IEEE 802 que definem a comunicação em redes sem fios. 

 

 

3.4.2 Protocolo padrão IEEE 1451 

 

O padrão IEEE-1451, que trata especificamente dos transdutores 

inteligentes, foi criado com o intuito de minimizar os impactos gerados pelas 

dificuldades de integração dos sistemas de diversos fabricantes de 

transdutores.  

A elaboração desse padrão não propõe formar outra rede de controle, 

mas uma interface padrão para transdutores inteligentes definindo para o 

usuário a escolha de transdutores e a escolha de redes. A família é 

composta conforme lista abaixo: 

- Padrão IEEE-P4-1451-0, está sendo criado com o objetivo de ter uma 

diretriz que sirva de base para todas as outras especificações da família 

1451. 

- Padrão IEEE 1451-1, 1999 – (Network Capable Application Processor 

Information Model for Smart Transducers), criado com o objetivo de 

padronizar o software de interface entre processadores de aplicação para 

                                                           
4 A letra P significa que o padrão está em fase de Proposta 
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operar em redes de controle. Possibilitou a independência entre o nó de rede 

e o protocolo de comunicação da rede. 

- Padrão IEEE 1451-2, 1997, - (Transducer to Microprocessor 

Communication Protocols and Transducers Electronic Data Sheet (TEDS) 

Formats), criado com o objetivo de padronizar a interface entre o transdutor 

e processadores de rede, definindo também o Módulo de Interface para 

Transdutores Inteligentes (Smart Transducer Interface Module- STIM), a 

Interface Independente para Transdutores (Transducer Independent 

Interface- TII) e uma maneira de serem consideradas as especificações de 

transdutores em um formato eletrônico dos dados do transdutor (TEDS - 

Transducer Electronic Data Sheet). 

- Padrão IEEE 1451-3, 2003 – (Digital Communication and Transducer 

Electronic Data Sheet (TEDS) Formats for Distributed Multidrop Systems), 

criado para especificar a forma de comunicação para um arranjo de vários 

transdutores distribuídos, cujas informações precisam ser lidas de forma 

sincronizada por um barramento conectado ao NCAP. 

- Padrão IEEE 1451-4, 2004 – (Mixed-mode Communication Protocols and 

Transducer Electronic Data Sheet (TEDS) Formats), criado para especificar 

como os sinais analógicos ou digitais de um transdutor podem ser 

disponibilizados a uma mesma interface com o NCAP. 

- Padrão IEEE - P-1451-5 – (Wireless Communication Protocols and 

Transducer Electronic Data Sheet), será criado com o objetivo de direcionar 

as aplicações do padrão IEEE 1451 em ambientes de rede sem fio. 

- Padrão IEEE-P-1451-6 – (A High-speed CANopen-based Transducer 

Network Interface for Intrinsically Safe and Non-intrinsically Safe 

Applications), sendo criado com o objetivo do uso de uma rede de alta 

velocidade baseada no sistema CAN-open com diversos módulos contendo 

transdutores e a definição de uma camada de segurança no modelo de 

comunicação.  

No Anexo B são descritas as principais características de cada um 

dos padrões da família IEEE-1451, retiradas de seus próprios textos. 


