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Abstract 

The use of wireless sensors network is increasing, especially at environments where the 
installation of cabled devices is difficult, for example, hostile environments. In this article, a 
comparative study between the standards ZigBee and WirelessHart, in areas which are interesting for 
industrial applications, is presented. The purpose of the work is to classify the most appropriate 
technology for monitoring industrial processes, and, if possible for controlling, in a way that the final 
users are enlightened of the possible existing wireless technologies defined in specifications 
standards.   
 

Resumo 
O emprego das redes de sensores sem fio está crescendo, principalmente em ambientes de 

difícil instalação de dispositivos cabeados, como por exemplo, ambientes hostis. Neste artigo será 
apresentado um estudo comparativo entre os padrões wireless ZigBee e WirelessHart em áreas que 
são interessantes para aplicações industriais. O propósito do trabalho é classificar a tecnologia mais 
adequada para monitoramento de processos industriais, e, se possível para controle, de forma que 
esclareça aos usuários finais as possíveis tecnologias wireless existentes definidas em 
especificações padrões. 
 
Palavras-chave: Redes de sensores sem fio, ZigBee, WirelessHart, comparação. 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
Ao longo dos últimos 30 anos as tecnologias de comunicações sem fio (wireless) se tornaram 

bastante maduras e estáveis, tornando-se uma alternativa importante para a evolução das redes 
convencionais cabeadas de comunicações de dados [1]. Com o aumento da confiabilidade e 
praticidade de instalação, as tecnologias de comunicações sem fio começam a tomar espaço das 
convencionais redes fixas cabeadas. Isto, combinado com a redução de preços dos componentes, 
vem aumentando a demanda por redes de acesso sem fio e impulsionando os grandes fabricantes de 
equipamentos a investir neste novo setor das telecomunicações.  

Hoje a maioria dos sistemas wireless é para aquisição de dados, mas cada vez mais usuários 
estão utilizando o wireless em aplicações de controle em plantas industriais [2]. O pensamento 
convencional no ramo da automação tem mudado do conceito de fiação de cobre para usar o 
wireless para criar redes SCADA – Supervisory Control and Data Acquisition (Controle Supervisório 
de Aquisição de Dados) confiáveis e robustas. 

Mediante as dificuldades encontradas nas tecnologias wireless existentes para aplicações 
industriais novos padrões wireless estão surgindo de maneira a viabilizar a comunicação wireless 
seja na aquisição de dados ou no controle e monitoração de processos industriais. A escolha por uma 
tecnologia wireless esta associada ás necessidades específicas e inerentes de cada aplicação 
visando o melhor equilíbrio de desempenho entre consumo energético dos transmissores, velocidade 
de transmissão de dados e confiabilidade.  



Este trabalho tem como objetivo detalhar e comparar duas tecnologias wireless padrão que 
estão sendo utilizadas na indústria. Na seção seguinte apresentada as necessidades de uma rede de 
sensores sem fio, na seção 3 é detalhada as características dos protocolos de redes para 
comunicação wireless no âmbito industrial, na seção 4 é abordado o protocolo ZigBee, enquanto que 
na seção 5 são colocadas as características do WirelessHart. Será visto que tais tecnologias 
possuem características distintas, e que podem ser utilizados em diferentes aplicações. 

A seção 6 abrange uma comparação dos dois padrões caracterizados e, por fim, na seção 7 
são tecidas as conclusões. 

 

2. NECESSIDADES DAS REDES DE SENSORES SEM FIO 
 Mediante as dificuldades encontradas nas tecnologias wireless existentes para aplicações 
industriais novos padrões wireless estão surgindo de maneira a viabilizar a comunicação wireless 
seja na aquisição de dados ou no controle e monitoração de processos industriais. A comunicação 
wireless no âmbito industrial necessita de alguns requerimentos prévios para sua abordagem como 
um todo [3]. Desta forma, a Namur NE 124 apresenta uma série de recomendações com relação aos 
requisitos da automação com comunicação wireless.  Dentre elas destacam-se: 
 
1. Interoperabilidade / Intercambiabilidade: A solução wireless empregada deve garantir a 
interoperabilidade e intercambiabiliade, ou seja, permitir que dispositivos de fabricantes diferentes 
possam trocar dados entre si de maneira interoperável.  Esta recomendação, no entanto, inibe o uso 
de soluções wireless proprietárias, portanto é recomendável o emprego de soluções não proprietárias 
que busquem uniformizar a tecnologia de conexões (antenas), das medidas de segurança e das 
fontes de alimentação (baterias). 
 
2. Disponibilidade e Confiabilidade: A solução wireless adotada precisa ser ressarcida de alta 
disponibilidade e confiabilidade. Os fabricantes com ligação neste processo devem se responsabilizar 
por elas.  
  
3. Tempo real: Consideradas as áreas de aplicação, a capacidade da solução wireless em atender 
cenários de tempo real deve ser claramente exposta em termos de parâmetros determinísticos e de 
latência, por exemplo. 
 
4. Segurança: É recomendado que a seção wireless implemente medidas claras de segurança como 
a codificação dos dados transmitidos, controle de acesso à rede wireless através de autenticação e 
autorização e que a solução possua links seguros com a rede mestre (master network). 
 
5. Coexistência: Recomenda-se que existam tanto a coexistência de tecnologias (Bluetooth, ZigBee 
e WLAN, por exemplo), quanto de aplicações (rede wireless de sensores e terminais de controle 
portáteis, por exemplo).  
  
6. Fonte de Alimentação: Os instrumentos wireless utilizados como elementos finais são, em geral, 
energizados por baterias. Objetivando minimizar os custos gerados pela operação com baterias 
recomenda-se que a substituição de baterias seja fácil e que os procedimentos para tanto sejam 
seguros, que existam previsões precisas quanto à carga residual das baterias bem como haja 
proteção quanto a explosões.  
É notório acrescentarmos uma observação quanto à padronização das baterias utilizadas nos 
instrumentos de campo e a existência de procedimentos claros sobre o descarte das mesmas. 
 
7. Auto-monitoração e diagnóstico: Recomenda-se a disponibilização de informações / estatísticas 
sobre o nível de potência do sinal transmitido, o estado da bateria, a identificação de erros ou ataques 
provenientes de usuários não autorizados, a carga da rede wireless e a latência. 
 
8. Integração transparente com sistemas de automação: Atualmente FDT e EDDL são exemplos 
de tecnologias utilizadas para integrar de forma amigável instrumentos aos sistemas de automação. É 
recomendado que a solução wireless adotada não impeça ou dificulte tais práticas. 
 

O conhecimento das recomendações listadas da NE 124 é importante para esclarecer as 
necessidades advindas da comunicação wireless na automação, e ainda, a escolha por uma 



tecnologia wireless deve estar associada ás necessidades específicas e inerentes de cada aplicação 
visando o melhor equilíbrio de desempenho entre consumo energético dos transmissores, velocidade 
de transmissão de dados e confiabilidade.  

A tecnologia wireless vem ora para simplificar e / ou baratear algumas aplicações 
solucionadas convencionalmente com fio, ora para atender novas aplicações nunca antes 
alcançáveis ou impossíveis. O uso da tecnologia wireless também minimiza os custos de instalação e 
com cabeamento. Além disso, em geral, a instalação dos instrumentos wireless pode ser muito 
simples e resumir-se apenas à sua conexão ao processo, na área de interesse, a uma distância 
adequada do roteador, gateway ou nó roteador [3]. 

É importante ressaltar que uma rede de monitoramento e controle ou de automação industrial 
formada por sensores de grandezas físicas (temperatura, umidade, pressão, etc.) e dispositivos 
atuadores não necessita de uma largura de banda elevada para funcionar, mas sim de uma latência 
pequena, confiabilidade e baixo consumo de energia para preservar a vida útil das baterias.    

 

 
 

Figura 1: Confiabilidade e latência em função da aplicação e tipo de dados em uma rede 
wireless. 

 
3. CARACTERÍSTICAS DE REDES DE SENSORES SEM FIO 
   31. Camada Física 
 A camada física é responsável pela seleção de freqüências, geração da freqüência portadora, 
detecção de sinal, modulação e codificação [4]. Segundo os modos de transmissão para a camada 
física podem ser: 

• FHSS - Frequency Hopping Spread Spectrum;  
• DSSS - Direct Sequence Spread Spectrum; 
O método FHSS (Espalhamento por Saltos em Freqüências) faz parte da técnica Spread-

Spectrum que, basicamente, consiste em espalhar a informação por uma banda muito maior do que a 
necessária para a sua transmissão. Para tal, FHSS divide a banda total em vários canais de pequena 
largura de banda. Desta forma, transmissor e receptor saltam por estes canais conforme uma 
seqüência pseudo-aleatória conhecida por ambos.  
 

 
 

Figura 2: Modo de transmissão FHSS 

 
 O FHSS utiliza modulação GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying), sendo 2GFSK para a 
taxa de 1Mbps e 4GFSK para uma taxa de 2Mbps. Adicionalmente, o FHSS provê segurança na 
transmissão de dados, uma vez que é necessário conhecer-se tanto a seqüência pseudo-aleatória 
que determina os saltos de freqüência, bem como o tempo de permanência em cada freqüência, para 
que se possa escutar inadvertidamente a conversação entre duas estações que utilizem FHSS [5]. 
Ou seja, o sinal é recebido por quem conhece a seqüência de saltos e aparece como ruído para os 
outros possíveis receptores. As vantagens e desvantagens dessa técnica são mostradas na Tabela 1.  
 

 



Tabela 1: Vantagens e Desvantagens da técnica FHSS. 

 
 
O método DSSS é a Seqüência Direta de Espalhamento do Espectro. A técnica da 

modulação do espectro de propagação é usada extensamente em aplicações militares. Fornece uma 
densidade espectral da potência muito baixa espalhando a potência do sinal sobre uma faixa de 
freqüência muito larga. Este tipo de modulação requer, conseqüentemente, uma largura de faixa 
muito grande para transmitir diversos Mbits/s. 

De acordo com a técnica de espalhamento do modo de transmissão DSSS, o sinal de 
informação é multiplicado por um sinal codificador com característica pseudo-randômica, conhecido 
como “chip sequence” ou pseudo-ruído (“pseudo-noise” ou PN-code) [8]. Assim cada bit é 
representado por múltiplos bits utilizando-se o código de espalhamento. 
 O sinal codificador é um sinal binário gerado numa freqüência muito maior do que a taxa do 
sinal de informação. Ele é usado para modular a portadora de modo a expandir a largura da banda do 
sinal de rádio freqüência transmitida. Esta modulação aumenta a banda de freqüência ocupada pelo 
sinal, o que significa o espalhamento deste sinal na freqüência [8]. No receptor o sinal de informação 
é recuperado através de um processo complementar usando um gerador de código local similar e 
sincronizado com o código gerado na transmissão. A Figura 3 mostra um exemplo de transmissão no 
modo DSSS. 
 

 
 

Figura 3: Modo de transmissão DSSS 
 

Em razão da utilização de uma grande largura de banda para transmissão, os sistemas em 
seqüência direta dispõem de poucos canais dentro da banda. Estes canais são totalmente separados 
de forma a não gerar interferência entre eles [6].  Após ser espalhado, o sinal é modulado em uma 
portadora. Normalmente, são usados dois esquemas de modulação para DSSS, que são o DBPSK 
(Differential Binary Phase Shift Keying) que permite uma taxa de 1Mbps e o uso de DQPSK 
(Differential Quadrature Phase Shift Keying) que permite uma taxa de 2Mbps [5]. As vantagens e 
desvantagens da técnica DSSS são mostradas na Tabela 2. 

 
Tabela 2: Vantagens e Desvantagens da técnica DSSS. 

 

  

Diferentemente do rádio de freqüência fixa, os rádios FHSS pseudo-randômicos variam a 
freqüência do carregador, saltando rapidamente através de múltiplos canais enquanto enviam dados. 



A interferência é evitada pelo salto através de diferentes freqüências, cada uma com um efeito 
diferente de interferência ou características. Isso faz com que a FHSS tenha acesso livre de colisões 
ao alocar um espaço específico de tempo e uma freqüência específica para sua transmissão [9]. 
 Um esquema de salto de freqüência, combinado com detecção de erros e requisições de 
repetições automáticas assegura que os dados transmitidos cheguem de maneira confiável. Além 
disso, uma vez que os padrões de salto de freqüência são proprietários para o fabricante de rádio, os 
rádios industriais FHSS são inerentemente seguros e menos propensos a interferências. Essas 
características fazem do FHSS a escolha preferível para as aplicações do wireless industrial, tais 
como sinais simples, analógicos e digitais. O FHSS é bem diferente do DSSS, que espalha seu sinal 
sobre um segmento espectral mais amplo e mantém uma transmissão livre de erros dos seus dados 
até que o interferente vá para o topo da sua margem de interferência, no qual o tráfego de dados do 
DSSS rapidamente cai a zero tornando inapropriado para a missão crítica de transmitir dados via 
wireless em ambiente industrial. 

 
 3.2 Camada de Rede  
 A camada de rede esta relacionada à transferência de pacotes da origem para o destino [9]. 
Pacote é a unidade básica de todas as informações que cruzam a rede [10]. Chegar ao destino pode 
exigir vários hops (saltos) em roteadores intermediários ao longo do percurso. Para atingir seus 
objetivos a camada de rede deve conhecer a topologia da sub-rede de comunicações (ou seja, o 
conjunto de todos os roteadores) e escolher os caminhos mais apropriados através dela. A camada 
de rede também deve ter o cuidado de escolher rotas que evitem sobrecarregar algumas das linhas 
de comunicação e roteadores enquanto deixam outras ociosas.  Por fim, quando a origem e o destino 
estão em redes diferentes, ocorrem novos problemas, e cabe à camada de rede lidar com eles [9]. 
 O algoritmo de roteamento é a parte do software da camada de rede responsável pela 
decisão sobre a linha de saída a ser usada na transmissão do pacote de entrada [10]. O roteamento é 
a principal função da camada de rede e envolve duas operações básicas: a determinação das rotas e 
o transporte dos pacotes. 
 Existem características desejáveis a todos os algoritmos de roteamento. As principais são 
escolha da melhor rota, simplicidade, robustez, estabilidade, rapidez convergência para o caminho 
ótimo, flexibilidade, aceitar parâmetros de qualidade de serviço (QoS) e ser independente da 
tecnologia da rede. A principal de todas estas características é sem dúvida a robustez. É esperado 
que uma rede fique funcionando sem interrupções ou falhas por anos. O algoritmo de roteamento 
deve robusto o suficiente para suportar isto.  
 Com relação às classes, algoritmos podem ser agrupados de várias formas: adaptativos ou 
não-adaptativos, distribuídos ou centralizados, pró-ativos ou reativos, single-path ou multiple-path, 
planos ou hierárquicos, host inteligente ou roteador inteligente, inter-domínio ou intra-domínio, dentre 
outros. Muitas destas características não excluem outras, diz respeito apenas a característica que 
estamos observando do protocolo [11].  
 
Distribuídos ou Centralizados: No modelo centralizado, todas as rotas são criadas por um único nó 
da rede. Na forma distribuída, cada nó repassa informações sobre alterações na rede para os outros 
nós, sendo que a rota, neste modelo, é calculada de forma individual em cada nó. Algoritmos 
centralizados têm algumas vantagens sobre os distribuídos. Eles são mais simples e os nós comuns 
da rede são liberados do cálculo das rotas, o que torna os programas dessas máquinas mais simples 
e leves. Infelizmente, roteamento centralizado não é confiável. No caso de uma falha no nó que cria 
as rotas, toda a rede fica inoperante. É também necessário um consumo extra de banda para a 
requisição de rotas e a utilização deste tipo de algoritmo depende do tamanho e organização da rede. 
Outro problema é que se torna necessário uma rota fixa indicando o caminho para o nó encarregado 
de criar as rotas. Os algoritmos distribuídos, por outro lado, são menos sensíveis a falhas do que os 
algoritmos centralizados. O tráfego referente a mudanças na rede também não representa um grande 
problema, já que este é distribuído por toda a rede. Entretanto, loops de roteamento são muito mais 
comuns e difíceis de serem detectados do que em redes centralizadas. Loops de roteamento são 
situações em que um pacote fica sendo enviado sempre entre os mesmos roteadores sem nunca 
chegar ao destino. [10] 
 
Pró-ativos ou Reativos: Os protocolos pró-ativos são os que tentam obter as informações de 
roteamento antes que estas sejam necessárias. A idéia é avaliar continuamente as rotas. Dessa 
forma, quando uma das rotas for requisitada ela pode ser utilizada imediatamente. Já os protocolos 
reativos esperam que alguma rota seja requisitada para somente aí buscar informações e criar a rota. 
A primeira abordagem requer significativamente mais banda passante que a segunda, mas os 



pedidos de rota podem ser respondidos imediatamente. Na segunda, tem-se uma economia de 
banda, mas em contrapartida, o tempo para se responder a uma requisição de rotas é muito maior. 
[12] 
 
Single-Path ou Multiple-Path:  Outra forma de se agrupar algoritmos de roteamento é com relação à 
capacidade de suportar mais de uma rota para um mesmo destino. Os algoritmos que têm esta 
capacidade são chamados multi-path e os que só suportam uma rota são chamados de single-path. 
Algoritmos multi-path permitem que o tráfego de mensagens seja distribuído em vários canais. Esta 
característica pode aumentar significativamente a taxa de utilização da rede. Outro ponto a ser 
observado é que algoritmos multi-path têm uma maior tolerância a falhas, pois no caso de uma rota 
ficar indisponível, tem-se outra que pode imediatamente tomar o seu lugar. [9] 
 
4. ZIGBEE 

Formada por uma Aliança, tem o patrocínio de mais de 150 empresas, com destaque das 
empresas como Motorola, Intel, Sony, Samsung, Philips. Mitsubishi Eletric e Honeywell. É um 
protocolo projetado para efetuar comunicação sem fio confiável, com baixo consumo de energia e 
baixas taxas de transmissão para aplicações de monitoramento e controle [13]. 

A especificação ZigBee define as camadas de rede e aplicação e o serviço de segurança 
entre elas. A definição das camadas físicas e de acesso ao meio é baseada no padrão IEEE 
802.15.4. 

 

 
 

Figura 4: Pilha do Protocolo ZigBee 
 
Ao nível físico o ZigBee opera em três bandas de rádio conhecidas como ISM (Industrial, 

Scientifical and Medical), as quais estão isentas de licenciamento. Globalmente, corresponde à banda 
de 2.4GHz e ainda às bandas de 915Mhz (Estados Unidos) e 868 MHz (Europa). Consoante à banda, 
varia a taxa de transmissão possível: em 2.4GHz, podendo ser obtidas taxas de transmissão de 
250kbps, com 16 canais disponíveis e alcance de transmissão em visada direta de 1600m. Os 
dispositivos ZigBee utilizam modulação DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum). Outra 
característica importante é que o protocolo do ZigBee praticamente não limita o tamanho da rede, 
podendo utilizar mais de 65.000 nós. 

A subcamada Mac definida pelo IEEE 802.15.4 controla o acesso ao canal de rádio usando 
um mecanismo CSMA-CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) com 
acknowlegmente positivo dos pacotes que chegam ao destino com sucesso. 

As responsabilidades desta sub-camada também pode incluir a transmissão de “quadros de 
anúncio” (beacon frames), sincronização, e prover um mecanismo de transmissão confiável. A 
subcamada MAC também define dois tipos básicos de dispositivos ZigBee, RFD (reduced function 
device) e FFD (full function device) [14]. Dispositivos de varias funções FFD são os roteadores que 
possuem várias funcionalidades em todos os aspectos de segurança que determinam o padrão, 
assim a adição de memórias com capacidade computacional fazem com que o trafego seja fácil para 
as funções de roteamento; são responsáveis pelo encaminhamento das mensagens entre os nós da 
rede, conectados nos terminais da rede através do mundo real [13]. Estes dispositivos podem 
funcionar em toda a topologia do padrão, desempenhando a função de coordenador da rede e 
conseqüentemente ter acesso a todos os outros dispositivos. Trata-se de dispositivos de construção 
mais complexa. 

Dispositivos de funções reduzidas RFD são terminais usados pelo padrão para as portadoras 
com funcionalidades limitadas [14]. São dispositivos normalmente simples, onde a comunicação é 
feita apenas entre dois nós. Controlam especialmente custos e complexidade da rede. Estão 
impossibilitadas a fazer roteamento por isso são utilizados nas margens das redes. Limitam-se a uma 



configuração com topologia em estrela, não podendo atuar como um coordenador da rede e pode 
comunicar-se apenas com um coordenador de rede. São dispositivos de construção mais simples. 

 
Tabela 3: Rede Zigbee - Dispositivos lógicos e suas funções 

 
 
Aplicações desenvolvidas com base no padrão IEEE 802.15.4 podem suportar as topologias 

estrela e ponto a ponto. Esta última proporciona a formação de redes mais complexas tais como 
árvore em cluster, e malha (mesh). Na topologia estrela, a comunicação é estabelecida entre 
dispositivos e um único controlador central, chamado coordenador PAN. O coordenador PAN pode 
ser alimentado por energia contínua, enquanto os outros dispositivos normalmente seriam 
alimentados por bateria. Após um FFD ser ativado pela primeira vez, ele pode estabelecer sua 
própria rede e tornar-se o Coordenador PAN. Cada rede inicializada escolhe um identificador PAN, 
que não é concorrentemente usado por alguma outra rede dentro da esfera de influência do rádio. 
Isto permite que cada rede estrela opere independentemente. Uma vez que é escolhido o 
identificador PAN, o coordenador permite que outros dispositivos se liguem à sua rede. Todos os 
dispositivos operando na rede, em qualquer topologia terão cada, um único endereço estendido de 64 
bits. Este endereço poderá ser utilizado para comunicação direta dentro da PAN, ou pode ser trocado 
por um endereço curto alocado pelo coordenador PAN quando o dispositivo se associa.  

A topologia ponto a ponto (peer to peer) também tem um coordenador PAN, contudo, difere 
da topologia em estrela pelo fato de que qualquer dispositivo FFD pode se comunicar com outro 
desde que ele esteja no seu raio de alcance de transmissão [15]. Esta topologia permite a 
implementação de redes mais complexas, tais como formação em redes de malha ou em árvore 
(Cluster-tree). Uma rede ponto a ponto pode também permitir múltiplos saltos para rotear mensagens 
de qualquer dispositivo para algum outro da rede. Tais funções são executadas pela camada de rede. 

A rede Cluster-tree é um caso especial de uma rede ponto a ponto, onde a maioria dos 
dispositivos são FFDs e um dispositivo RFD pode conectar-se no final de um ramo. Qualquer FFD 
pode agir como um coordenador e prover serviços de sincronização para outros dispositivos e 
coordenadores, porém somente um desses coordenadores será o coordenador PAN [15]. 

 

 
 

Figura 5: Topologias IEEE 802.15.4 
 

A rede ZigBee é  auto-organizável e usa apenas um canal de freqüência por rede o que o 
torna suscetível a interferências naquela freqüência. O modo de operação do roteamento ZigBee se 
baseia no mutl-caminho (multi-path)  e o algoritmo da camada de rede utiliza o protocolo reativo 
AODV (Ad Hoc On-Demand Distance Vector) [16]. Nos protocolos reativos uma rota só é determinada 
quando um nó deseja enviar um pacote para outro nó, ou seja, o protocolo atua sob demanda. Desta 



forma, os recursos como banda passante e energia podem ser utilizados de uma forma mais 
eficiente, pois só são gastos quando há necessidade de descoberta de rotas. A desvantagem desses 
protocolos é o maior atraso no envio dos pacotes, pois se a rota do destino do pacote não for 
conhecida, o procedimento de descoberta de rota deve ser realizado. 

O ZigBee utilize o mecanismo de segurança CCM (Counter with CBC-MAC) em conjunto com 
a criptografia AES-128 (Advanced Encryption Standard), mas com opção de empregar somente 
criptografia ou somente integridade [17]. Três tipos de chaves são utilizadas na rede ZigBee: 1. 
Master Key que é comparada com a Join Key do WirelessHart e é necessária estabelecer á rede, 2. 
Link Key é utilizada para criptografia end-to-end, 3. Network Key trata-se de uma chave que é 
compartilhada por todos os dispositivos da rede. Todas as chaves podem ser fixadas de fábrica, ou 
distribuídas pelo centro de confiança (residindo no coordenador da rede), ou através de uma interface 
física. Para aumentar à segurança as chaves da rede podem ser renovadas periodicamente pelo 
centro de controle, aumentado a segurança da rede.  

O ZigBee é indicado para a transferência de pequenos pacotes através de grandes redes, 
que sejam mais estáticas com uso não muito freqüente, além disso o fato de ser um protocolo para 
aplicações de baixo consumo e de baixo custo o tornam ideal para sistemas de monitoramento e 
sensorização como é o caso dos sistemas de automação doméstica, segurança, controle de 
iluminação e de acessos e etc [13]. 

 

 
 

Figura 6: Aplicações do Protocolo ZigBee 
 
 

5. WIRELESSHART 
O protocolo Hart foi desenvolvido pela Hart Communication Foundation - HCF, sediada em 

Austin / EUA data de 1989. Desde então, houve uma crescente evolução do protocolo, a última 
evolução, bastante significativa, aconteceu em setembro de 2007, quando as especificações do Hart 
sete foram liberadas. Houve não só um aprimoramento das revisões anteriores do protocolo, mas a 
inserção do WirelessHart, que endereça a comunicação wireless de maneira simples, robusta e 
segura entre instrumentos de campo Hart [3].  

 

 
 

Figura 7: Evolução do protocolo Hart 
 
Trata-se de um padrão interoperável, multi-fornecedor, e definido especificamente para os 

requisitos das redes de dispositivos de campo. A padronização começou no início de 2004 e 



desenvolvida por 37 empresas que compõem a Hart Communications Foundation (HCF). O 
WirelessHart foi aprovado pelo voto dos 210 membros gerais da HCF, ratificado pelo Conselho 
Diretor da HCF e introduzido no mercado em Setembro de 2007. Estas empresas, que compõem a 
HCF, representam aproximadamente 90% dos dispositivos de campo e sistemas de controle 
vendidos hoje na indústria. A afiliação à HCF é aberta a qualquer empresa que queira ser parte da 
Associação. A tecnologia HCF também está disponível para licenciamento de não-membros [18].  

O WirelessHart  fornece um robusto protocolo padrão sem fios para toda a gama de processo 
de medição, controle e aplicações de gestão de ativos. Baseado no familiar protocolo Hart, o 
WirelessHart permite aos usuários de forma rápida e fácil ganhar os benefícios da tecnologia sem 
fios, mantendo a compatibilidade com dispositivos, instrumentos de campo e ferramentas Hart já 
instalados [19]. A Figura 8 mostra que o WirelessHart utiliza as mesmas ferramentas e práticas que o 
Hart cabeado,  incluindo a estrutura de comandos Hart o que o torna compatível com qualquer 
controle Hart habilitado ou sistema de gerenciamento de recursos com  suporte a tecnologia EDDL 
(Electronic Device Description Language), o que caracteriza um padrão flexível e fácil de apoiar 
ambas tecnologias, tanto com fios como a sem fios utilizando as mesmas ferramentas.  

 

 
 

Figura 8: Características do Protocolo de comunicação Hart 
 
A arquitetura do WirelessHart  é baseada no modelo de camada OSI e é composto por cinco 

camadas: aplicação, transporte, rede, enlace e física.  A Figura 9 apresenta uma comparação entre 
as arquiteturas Hart e WirelessHart.  As camadas de enlace e física do WirelessHart sofreram 
modificações, a camada física é compatível com rádios baseados no padrão IEEE 802.15.4 e é 
especificada uma nova camada de link de dados (incluindo a MAC). Além disso, uma camada de rede 
foi introduzida na arquitetura WirelessHart, pois não existia na arquitetura Hart, para suportar a 
topologia mesh [3]. É observado também, que o WirelessHART e o HART são compatíveis com as 
camadas de transportes e de aplicação. 

 

 
 

Figura 9: Wireless Mesh Networking 



Uma rede  WirelessHART basicamente consiste de um Network Manager (Gerente de Rede), 
pelo menos um Gateway e instrumentos WirelessHart. Juntos formam uma rede mesh onde 
hospedeiros e instrumentos de campo comunicam-se bidirecionalmente [3]. As funções de cada 
componente da rede mesh são: 

 1. Instrumentos WirelessHart  podem ser instrumentos de campo ligados ao processo, 
equipamentos da planta como programadores portáteis (hand helds), roteadores ou adaptadores. Os 
roteadores são instrumentos que estendem a rede e que são capazes de encaminhar pacotes de 
dados de outros instrumentos de campo. Os adaptadores são instrumentos especialmente projetados 
para permitir que um instrumento Hart sem wireless de estar conectado a uma rede WirelessHart. Os 
programadores portáteis são utilizados na instalação, configuração, monitoramento e manutenção de 
qualquer dispositivo WirelessHart [17].  

2. Gateways conectam a rede WirelessHart com o sistema da planta de automação (host). 
Isto fornece ao sistema host acesso aos dispositivos da rede WirelessHart, e se necessário a 
tradução entre diferentes protocolos. Desta forma é um instrumento que interfaceia os instrumentos 
de campo WirlessHart  com o host via canal de comunicação serial Ethernet  ou WiFi por exemplo [3]. 
Em uma rede mesh pode esxistir apenas um Gateway ou Gateways redundantes.  

3. Network Manager é o “cérebro” de um rede WirelessHart. É uma aplicação que gerencia a 
rede mesh e os instrumentos da rede. É responsável por distribuir as chaves de segurança, 
configurar e coordenar os instrumentos e a rede, como programação das comunicações entre os 
dispositivos, gestão da mensagem e rotas, além do monitoramento do bom desempenho da rede. O 
Network Manager é único por rede mesh e pode ser integrado no gateway, no host ou no controlador 
do processo da automação [3].  

 

 
 

Figura 10: Wireless Mesh Networking 
 
Cada dispositivo na rede mesh pode servir como um roteador de mensagens para outros 

dispositivos. Em outras palavras, um dispositivo não tem de se comunicar diretamente com um 
gateway, mas apenas transmitir a sua mensagem para o dispositivo mais próximo.  Isso fornece uma 
comunicação com rotas redundantes aumentando a confiabilidade. [18] O design das redes mesh 
permite adicionar ou mover um dispositivo facilmente. Enquanto um dispositivo está dentro do 
alcance de outros dispositivos na rede, ele pode se comunicar.  

O Network Manager determina a redundância das rotas com base na latência, eficiência e 
fiabilidade. Para garantir a redundância das rotas que permanecem abertas e desobstruídas, 
mensagens alternam continuamente entre os caminhos redundantes. Por conseguinte, como a 
Internet, se uma mensagem é incapaz de chegar a seu destino por um caminho, ela é 
automaticamente reencaminhada para seguir um caminho redundante conhecido, sem perda de 
dados.  

Quanto à topologia uma rede WirelessHart pode ser do tipo estrela (star), malha (mesh)  e 
estrela-malha [18]. Na topologia estrela há somente um roteador conectado a vários instrumentos 
finais e é indicada para pequenas aplicações. A topologia mesh por possuir todos os nós roteadores 
representa um tipo de rede muito confiável, com redundância de caminhos e alta disponibilidade.  A 
topologia estrela-malha é uma combinação das topologias estrela e mesh [3]. 

 



 
 

Figura 11: Topologias possíveis de uma rede WirelessHart 
 
A rede WirelessHart utiliza o padrão IEEE 802.15.4 compatíveis com rádios que operam na 

freqüência 2.4GHz á taxa de 250Kbps [20]. Os rádios empregam a tecnologia Espectro Espalhado de 
Seqüência Direta (DSSS) e a tecnologia de canal de saltos em freqüência (FHSS) para estabelecer 
uma comunicação segura e confiável. Combinando as tecnologias FHSS e DSSS, o WirelessHART 
provê rejeição de interferência (FHSS) e um ganho de codificação (DSSS). Para a camada física 
existe ainda a função lógica CCA (Clear Channel Assessment) que determina o estado de uso 
corrente de um meio wireless, ou seja, auxilia no processo de decisão de quando transmitir um 
pacote e baseia-se na existência ou não de atividade do meio sem fio.    

Além disso, a comunicação na rede WirelessHart usufrui da  tecnologia TDMA  (Time Division 
Multiple Access - Acesso Múltiplo por Divisão de Tempo) na camada de enlace e do controle de 
latência da comunicação entre os dispositivos e a rede. A tecnologia TDMA é fortemente sincronizada 
onde cada instrumento guarda um senso de tempo de rede preciso e mantém sincronizado com todos 
os instrumentos vizinhos. Existe ainda o modo de transmissão com beacon habilitado, onde um 
dispositivo central da rede transmite um beacon periodicamente no qual os outros dispositivos o usam 
para sincronização e para determinação de quando estão liberados para transmissão e recepção de 
mensagens [20]. A mensagem beacon é usada para definir uma estrutura chamada de superframe 
em que todos os nós na rede serão sincronizados [15]. O conceito de superframe é um tempo 
periódico no qual são alocadas todas as comunicações cíclicas e acíclicas entre os instrumentos. Isso 
garante a inexistência de colisões na rede e uma forma eficiente de dos instrumentos consumirem 
menos energia, uma vez que podem permanecer em modo de espera até o momento em que se 
tenha que transmitir ou operar. 

O WirelessHart inclui várias características para fornecer comunicações confiáveis em 
ambientes onde há densas infra-estruturas, circulação de veículos de grandes dimensões ou 
equipamentos, inúmeras fontes de radiofreqüência (RF) ou interferência eletromagnética, e demais 
empecilhos que  poderiam causar problemas de comunicação. Algumas características são 
apontadas em [18] que definem a confiabilidade do protocolo WirelessHart como:  
 
Redundantes malhas de roteamento (diversidade de caminhos). A topologia mesh do 
WirelessHart  com as características de auto-organização e auto-cura, permite que a rede se 
organize e se recupere de uma falha automaticamente garantindo confiabilidade e robustez. Quando 
interferências ou outros obstáculos interromper uma via de comunicação, a rede imediatamente (e 
automaticamente) recalcula o roteamento das transmissões para evitar o problema. Ou seja, o 
instrumento de campo tem inteligência de descobrir nós vizinhos e medir intensidades de sinal de 
rádio freqüência (RF) para estabelecer caminhos e links com os instrumentos vizinhos. Na ocorrência 
de falha, o caminho alternativo é ativado. Isso viabiliza a redundância de caminho e aumenta a 
disponibilidade de um instrumento. 
 
Canal de saltos (diversidade de freqüências). Tal como as outras tecnologias que usam a banda 
2.4GHz, o WirelessHart pode estar sujeito a interferências de diversas outras fontes, tais como outras 
redes. Para resolver este problema a tecnologia WirelessHart como já dito, realiza "saltos" em todos 
os 16 canais definidos pela norma IEEE 802.15.4, superando interferências com agilidade e não a 
força bruta. Uma avaliação automática de canal é feita antes de cada transmissão e o canal 
"blacklisting" também pode ser utilizado para evitar áreas específicas de interferência e minimizar a  
interferência de outros, assim ao detectar interferência num canal, inclui-se este canal a uma lista de 



canais inutilizáveis. A comunicação continuará através de outros canais que no estão na lista, 
evitando-se assim os canais com interferência [3]. 
 
Tempo sincronizado de comunicação (diversidade de tempo). Todas as comunicações de 
dispositivos para dispositivo é feita em um tempo de janela pré-programado, que permite uma 
comunicação muito confiável (livre de colisão), com eficiente energética e uma comunicação 
escalável e facilidade de utilização. Todas as mensagens têm uma prioridade definida para assegurar 
uma adequada qualidade de serviço de entrega (QoS). Isso permite que se reserve largura de banda 
para as comunicações de alta prioridade e cíclicas.  Além disso, faixas de tempo fixas permitem que o 
Network Manager crie a melhor rede para qualquer aplicação sem intervenção do usuário. A 
abordagem de utilizar flexíveis faixas de tempo ou comunicação dessincronizadas pode conduzir a 
significativas configurações como qualidades de serviço pobre, alta potência e comunicações não 
confiáveis.  

Outras técnicas como a diversidade de codificação permitida pela já mencionada tecnologia 
DSSS e a diversidade de potência que permite potência de transmissão ajustáveis, também ajudam 
WirelessHart fornecer uma comunicação confiável, mesmo em meio a outras redes sem fio. O 
WirelessHart foi especificamente concebido para coexistir com outras redes sem fios, incluindo 
aquelas que não cumpram com as normas IEEE 802. É tanto tolerante e confiável que exercem as 
suas funções mesmo na presença de interferência, e usufruem da utilização de banda de forma 
eficiente para evitar problemas para as demais redes. 
 O protocolo WirelessHart emprega medidas robustas de segurança para assegurar a rede 
que os dados são protegidos em todos os momentos [18]. Essas medidas incluem:  
•Criptografia. A criptografia de 128 bits impede dados sensíveis de serem interceptados. 

•Verificação. Existência de códigos de integridade de mensagem para verificar cada pacote.  
•Operação Robusta. O canal de saltos em freqüências e a infra-estrutura das redes mesh mitigam 
efeitos de empastelamento e negação de serviço ataques.  
•Gestão de chaves. Rotação de chaves impede os dispositivos não autorizados de aderirem ou de 
se comunicarem com a rede. 
•Autenticação. Os dispositivos não são permitidos na rede sem autorização. 

 
O WirelessHart é um sistema de rede seguro. Tanto a camada MAC quanto a camada de 

rede fornecem serviços de segurança. A camada MAC utiliza modo CCM (Counter with CBC-MAC) 
em conjunto com a AES-128 (Advanced Encryption Standard) com chaves simétricas, para 
autenticação e encriptação das mensagens [17]. 

A camada de rede emprega várias chaves para fornecer confidencialidade e integridade dos 
dados para pontos de conexões end-to-end. Quatro tipos de chaves de segurança são definidas na 
arquitetura:  1. Publish Keys que são utilizadas para gerar MICs (Message Integrity Check) na 
camada MAC através da comunicação de dois dispositivos, 2. Network Keys que são partilhadas por 
todos os dispositivos de rede e utilizadas pelos dispositivos existentes na rede para gerar MAC MIC's, 
3. Join keys que são únicas para cada dispositivo da rede e é usado durante o processo de 
comunicação para autenticar a comunicação do dispositivo com o Network Manager e 4. Session 
keys que são geradas pelo Network Manager e é exclusivo para cada ponto fim-a-fim  de 
comunicação entre dois dispositivos de rede. Fornece confidencialidade e integridade dos dados. 

O processo é realizado na seguinte maneira: um conjunto de diferentes chaves de segurança 
são utilizados para garantir a segurança na comunicação. Um novo dispositivo é provisionado com 
uma Join key antes de se juntar à rede sem fios. A Join key é utilizada para autenticar o dispositivo 
para uma determinada rede WirelessHART. Logo que o dispositivo com êxito aderir à rede, o Network 
Manager irá fornecer uma Session key e uma Network key para comunicações futuras. A real chave 
de geração e gestão é tratado por um gerente de Segurança da planta, que não é especificado pela 
WirelessHART, mas as chaves são distribuídas aos dispositivos da rede pelo Network Manager.  A 
Session key é utilizada pela camada de rede para autenticar o end-to-end (fim a fim) da comunicação 
entre dois dispositivos (por exemplo, um dispositivo de Campo e o Gateway). Diferentes Session keys 
são usadas para cada par de comunicação (por exemplo, ente dispositivo de campo e Gateway, 
dispositivo de campo e o Network Manager, etc). A camada de link de dados utiliza a Network key 
para autenticar as mensagens em um único salto base. Por exemplo, a Network key é utilizada 
quando um dispositivo tenta derir à rede, isto é, sem antes de ter recebido uma apropriada Network 
key. As chaves são alternadas com base na segurança dos procedimentos e no processo de 
automação planta.  

A Figura 12 descreve a utilização destas chaves em dois cenários diferentes: 1) um novo 
dispositivo de rede pretende aderir à rede e 2) um dispositivo de rede existente está se comunicando 



com o Network Manager. No primeiro cenário, o dispositivo irá utilizar a Public key para gerar o MIC 
na camada MAC e usar a Join key para gerar o MIC na camada de rede e criptografar o pedido. Após 
a adesão o dispositivo é autenticado, o Network Manager irá criar uma Session key para o dispositivo 
e, assim, estabelecer uma sessão segura entre eles. No segundo cenário, na camada MAC, a 
DLPDU é autenticada com a Network key, na camada de rede o pacote é autenticado e criptografado 
pela Session key. [19] 

 

 
 

Figura 12: Modelo de chaveamento do WirelessHart 
 

A Figura 13 mostra como as várias tecnologias mencionadas anteriormente se combinam 
para fornecer uma comunicação segura ao protocolo WirelessHart.  
 

 
 

Figura 13: Segurança WirelessHart 
 
Os dispositivos com WirelessHart permite que os usuários selecionem a melhor opção 

energética que satisfaça as suas necessidades. Exemplo dessas opções são as baterias de longa 
vida, a energia solar ou por potência retirada da própria malha de controle ou linha. [18] Os 
dispositivos que são "verdadeiramente sem fio", com fonte de energia sem fio, oferecem maior 
flexibilidade, bem como custos mais baixos de instalação, mas ganhar estes benefícios requer o 
mínimo consumo de energia para prolongar a vida da bateria ou tirar proveito de outras fontes de 
baixa potência [17]. Por isso, a equipe WirelessHart cuidadosamente equilibra cada potencial 
requisitado contra a potência que demanda. Como resultado, uma baixa potência de operação é 
enraizada em todo o protocolo. Dois exemplos disso são a Publicação de Dados Inteligentes (Smart 
Data Publishing) e a Notificação por Exceção (Notification by Exception). [18] 
 
Smart Data Publishing. O protocolo Hart sempre tem a capacidade de publicar dados utilizando 
processo "Burst ou Broadcast Mode", que se trata de uma modalidade opcional de comunicação que 
permite que um único instrumento escravo publique continuamente uma mensagem de resposta 
padrão Hart. Esse modo libera o mestre de ficar repetindo um comando de solicitação para atualizar a 
informação da variável de processo. A mesma mensagem de resposta Hart é continuamente 
publicada pelo escravo até que o mestre instrua o escravo a fazer outra atividade.  A Publicação de 
Dados Inteligentes reforça isto permitindo a transmissão apenas quando as condições do processo 
evoluírem ou a informação é necessária pelo usuário de aplicação, isto promove grandes melhorias 
da comunicação e de eficiência energética [18].  



Notification by Exception. Os usuários podem ser notificados automaticamente quando o 
equipamento necessita de manutenção, um dispositivo sofre alterações na configuração, tensão atual 
das baterias e tempo de vida das mesmas, ou outro evento que possa ocorrer e comprometer as 
operações. Como a informação é "empurrada” para os usuários somente se tais eventos ocorrerem, o 
sistema já não precisa sondar cada dispositivo apenas para verificar seu estado, isto acarreta uma 
grande economia em consumo de energia já que cada pacote de mensagem custa bateria. [18]  

 
Ao nível da camada de rede, o modelo WirelessHart define duas maneiras de protocolo de 

roteamento de pacotes [19]:   
 
Graph Routing: Um grafo é uma coleção de caminhos que conectam os nós da rede. Os caminhos 
em cada grafo são explicitamente criados pelo gestor da rede e descarregados para cada dispositivo 
de rede. Para enviar um pacote, o dispositivo fonte escreve um específico grafo ID (determinado pelo 
destino) no cabeçalho da rede. Todos os dispositivos de rede, no caminho do destino devem ser pré-
configurados com as informações que especifica os grafos dos seus vizinhos para que os pacotes 
possam ser transmitidos. De maneira geral o graph routing utiliza caminhos predeterminados para 
encaminhar uma mensagem de uma fonte para um dispositivo de destino. Para utilizar redundância 
de caminho, o graph routing é multi path, ou seja, consiste de vários caminhos diferentes entre a 
fonte e o dispositivo de destino. Este é o modo preferido para encaminhar as mensagens pela rede 
wirelessHart. 
 
Source Routing: O Source é um suplemento do Graph Routing e visa o encaminhamento de 
diagnósticos da rede. A definição das rotas para as mensagens é realizada sem prover qualquer 
diversidade de caminho, ou seja, é um protocolo single-path.  Para enviar um pacote para o seu 
destino, o dispositivo fonte inclui no seu cabeçalho uma lista ordenada de dispositivos por onde o 
pacote deve percorrer. Como o pacote é encaminhado, cada dispositivo do roteamento utiliza o 
próximo endereço de dispositivo da rede na lista, para determinar o próximo salto até o dispositivo de 
destino ser atendido.  
  De modo geral o WirelessHart é concebido com base num conjunto de fundamental de 
requisitos: deve ser simples (por exemplo, de fácil  uso e implantação), possuir características de 
auto-organização e auto-cura, flexível (por exemplo, apoiar diferentes aplicações), escalável (isto é, 
próprios tanto as pequenas e grandes fábricas), confiável, seguro e  com suporte da tecnologia HART 
existente (por exemplo, comandos Hart, configuração, ferramentas, etc.) [17]   

Antes de a WirelessHart ter sido criada, havido um número reduzido de  publicações padrões, 
vinculadas a automação de escritório, como a ZigBee  e Bluetooth.  Contudo, estas tecnologias não 
podem cumprir os rigorosos requisitos de controlo industrial. O novo protocolo WirelessHart surgiu 
para resolver os problemas existentes e fornecer uma  completa solução para os problemas de 
controle [19].  

O protocolo WirelessHart é um bom candidato para os padrões emergentes sem fio, pois não 
exige altas taxas de comunicação e nem um controle tão preciso das latências na camada física [20]. 
Isso sem dúvida facilitará a implementação. Diversas empresas estão participando desse esforço, 
dentre elas: ABB, Adaptive Instruments, Dust Networks, ELPRO Technologies, Emerson Process 
Management, Endress+Hauser, Flowserve, Honeywell, MACTek, Omnex Control Systems, 
Pepperl+Fuchs, Phoenix Contact, Siemens, Smar e Yokogawa. [18] 

As aplicações WirelessHart típicas incluem monitoração de processo e controle de processos 
não críticos. A tecnologia wireless é ideal para aplicações de monitoração de processo em plantas 
industriais, embora possa também ser utilizada para controle de processos não críticos, assim 
soluções que envolvam vibração, rotação e monitoração remota podem ser plenamente atendidas [3]. 
As especificações WirelessHart são abertas e não impedem soluções wireless para controles rápidos. 
Entende-se que tais controles serão possíveis, sim, na medida em que o consumo dos chipsets cair.   
O gerenciamento de ativos também é possível, ou seja, diagnósticos dos instrumentos e informações 
que auxiliam a manutenção, mesmo provenientes de instrumentos Hart 4 a 20mA existentes, estão 
agora disponíveis aos hospedeiros via um novo caminho de comunicação, o WirelessHart. Além 
disso, aplicações em monitoração ambiental e segurança são exeqüíveis com WirelessHart e 
permitem soluções que monitorem variáveis importantes para o  ambiente e para saúde, ou 
integridade física do ser humano (operador, por exemplo).  
 
6. COMPARAÇÃO ENTRE OS DOIS PADRÕES 

O uso das Redes Mesh juntamente com as Redes sem fio está crescendo, principalmente em 
áreas sem infra-estrutura de telecomunicações. Embora a tecnologia Zigbee tenha tido sucesso 



limitado em aplicações industriais, a comparação desta com a tecnologia WirelessHart é importante 
uma vez que trata-se de um padrão aberto bem conhecido na academia e na indústria.  

Através das análises das fraquezas do ZigBee para a indústria, é possível avaliar a 
probabilidade de sucesso da tecnologia WirelessHart examinando como este padrão trata as críticas 
da tecnologia ZigBee. Considerando que qualquer problema com os equipamentos deve traduzir em 
perdas econômicas para um usuário industrial, confiança é uma preocupação primária por estes 
usuários. Conseqüentemente, parâmetros como robustez de rede, entrega de mensagem segura, 
autenticação e integridade são todos importantes para uso industrial. Além disso, a ameaça de 
espionagem industrial avança a exigência de criptografia para esconder informação que pode revelar 
qualquer coisa sobre a produção na planta para competidores. 
 A Tabela 4 apresenta um resumo das características das tecnologias WirelessHart e ZigBee. 
A Nota 1 referente à distância máxima é importante uma vez que esta distância não é função da 
tecnologia, mas da freqüência da banda. Quanto maior a banda pior a cobertura (868/900 possui 
maior cobertura que 2.4GHz). Qualquer tecnologia baseada no padrão 802.15.4 tem a mesma 
cobertura desde que trabalhem em 2.4GHz. A diferença está na quantidade de energia que pode ser 
colocada (regulado nas Américas e Europa em 100 miliWatts). De maneira geral o ZigBee dispende 
de 10mW e a energia para o WirelessHart é variável e controlada pela central para otimizar as 
comunicações (sempre limitada em 10mW). Tanto o ZigBee quanto o WirelessHart são auto-
organizáveis e auto-configuráveis. O WirelessHart abrange uma gestão de risco e confiabilidade 
muito importante para segurança, e embora não incluído na lista é o único padrão que garante QoS - 
qualidade de serviço, o Zigbee é baseado em algoritmos de “melhor esforço”. É observado que o 
padrão WirelessHart possui uma maior expectativa de vida das baterias e menores correntes de 
transmissão e stand-by. A altura da antena é também uma função da freqüência de banda, quanto 
maior a freqüência de banda menor a antena. Portanto as medidas para o ZigBee e WirelessHart 
devem ser as mesmas se operando em 2.4GHz. 

 
Tabela 4: Características das tecnologias ZigBee e WirelessHart 

 
 

Um dos argumentos mais significantes contra ZigBee foi a falta de robustez para ambientes 
industriais. Em primeiro lugar, não há nenhuma diversidade de freqüência uma vez que a rede inteira 
compartilha o mesmo canal estático, isto o torna altamente susceptível a jamming intencional ou não. 
Isto também significa que a freqüência seletiva pode enfraquecer devido propagação eletromagnética 
em plantas industriais, o que pode parar potencialmente toda a comunicação ZigBee. Além disso, o 
canal estático também aumentar interferência para outros sistemas como wireless LAN, e aumenta o 
delay com o aumento do tamanho da rede, além da ocorrência de colisões forçarem novas 
transmissões. 

Secundariamente, não há diversidade de caminho, isso significa que caso uma ligação seja 
quebrada, um caminho novo da fonte para destino deve ser recalculado. Isto aumenta tanto o delay 
quanto o overhead, e a descoberta de novas rotas eventualmente consumirá toda a largura de banda 
disponível em ambientes com rotas instáveis. Além disso, a falta de robustez também indica que o 
ZigBee é o menos apropriado para aplicações de controle. 



O WirelessHart endereça algumas das principais preocupações elevadas pela indústria para 
ZigBee. É projetado para ser um protocolo de comunicações robusto e seguro; implementando assim 
muitas características para alcançar isto. O frequency hopping e novas transmissões limitam os 
efeitos de interferência temporal e de freqüência (uma nova transmissão acontecerá em uma 
freqüência diferente). Isto também limita as causas de interferência do WirelessHart em outras redes.  

As características das redes mesh com o protocolo de roteamento graph routing provê uma 
redundância de caminho e propriedades auto-curativas que limitam os efeitos de links quebrados. A 
robustez do WirelessHart abre a possibilidade para controle wireless para processos lentos e não-
críticos. A utilização da tecnologia TDMA e a comunicação por timeslots pré-marcado previnem a 
colisão de mensagem e permitem que os dispositivos aumentem a economia de energia uma vez que 
o dispositivo só precisa manter o rádio ligado durante o timeslots exigido. O custo da tecnologia 
TDMA é que o tempo de sincronização é requerido; mas, no WirelessHart o tempo de informação não 
requer nenhum tráfico de rede adicional porque está embutido no processo de automatização do 
tráfico relacionado. 

O WirelessHart é um protocolo seguro e provê várias camadas de proteção. Todo o tráfico é 
seguro; as mensagens são providas de codificação e autenticação, além disso, o WirelessHart requer 
que todos os dispositivos sejam abastecidos com um segredo de segurança baseado em chaves, ou 
seja com uma Join Key e também com uma Network Key em ordem para conseguir comunicar com a 
rede. 

 
7. CONCLUSÕES 

Neste artigo foi apresentado o WirelessHart, um padrão recente para redes wireless 
industriais, e o ZigBee, um padrão aberto amplamente conhecido pelos acadêmicos e industrias. A 
comparação entre esses padrões wireless foi realizada em áreas que são interessantes para 
aplicações industriais com intuito de classificar a tecnologia mais adequada para controle e 
monitoramento de processos. 

O estudo comparativo mostra que WirelessHart endereça muitas das fraquezas para as quais 
o ZigBee foi criticado, e desta forma apresenta  um potencial de sucesso para aplicações industriais.  
A Tabela 5 mostra uma visão geral da comparação entre os padrões estudados. 

 
Tabela 5: Visão Geral dos padrões ZigBee e WirelessHart 

 
 
O padrão WirelessHart especifica a pilha de comunicação, como também as interfaces e 

responsabilidades para os vários dispositivos que compõem a rede WirelessHart. Porém, não 
especifica como estas responsabilidades deveriam ser realizadas para fornecer muitas oportunidades 
aperfeiçoamento e otimização de soluções. O Network Manager é um exemplo de um dispositivo, sua 
responsabilidade é administrar todos os aspectos relacionados à rede sem fios, mas como isso 
deveria ser feito é uma pergunta aberta.  De qualquer maneira as características da tecnologia 
WirelessHart foram apresentadas e alinhadas com as várias recomendações da Namur NE 124, vêm 
de encontro com as preocupações e necessidades dos usuários finais. 

Dada a suscetibilidade as interferências e a necessidade de projetar-se a rede, distribuindo 
cuidadosamente instrumentos com funções reduzidas e completas, para se conseguir a redundância 
de rede, a tecnologia ZigBee não é indicada para aplicações industriais.  
 Devido ás diversas tecnologias wireless existentes e à necessidade de uma padronização das 
redes wireless para aplicações industriais, existem os correntes trabalhos da ISA SP100 – Wireless 
System for Automation. Trata-se de uma família de padrões universais para o uso da tecnologia 
wireless no ambiente industrial. Diferentemente do WirelessHart, cujo escopo é voltado para 
instrumento de campo, a ISA100 busca definir / cobrir o uso e a aplicação da tecnologia wireless no 
ambiente industrial. O planejamento da ISA100 prevê fases para o desenvolvimento de padrões que 
cubram várias aplicações, dentre elas as aplicações de processos (Process Automation, ISA 
100.11a), aplicações discretas (Factory Automation), aplicações de longa distância (Transmission and 



Distribution), aplicações de localização e rastreamento (RFID), e aplicações relacionadas à 
automação de prédios no ambiente industrial (Building Automation), além de aplicações emergentes 

 O subcomitê ISA100.12 analisa a possibilidade do WirelessHart ser adotado como padrão 
para ISA100  para os instrumentos de campo. É esperado que os esforços de padronização sejam 
técnicos, não comerciais, e visem garantir aos usuários finais satisfação, segurança e confiabilidade 
na tecnologia wireless.         
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