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Internet das Coisas



IoT - Introdução

É uma grande rede de coisas interconectadas com
capacidade de coletar e trocar dados;

Existem divergências sobre a autoria do termo;

Uns atribuem ao norte-americano Peter T. Lewis, que teria
cunhado o termo em 1985 em um artigo técnico;

Outros ao britânico Kevin Ashton, que teria cunhado em
1999 em uma palestra na Procter and Gamble;

Fato: em 1982, uma máquina de Coca-Cola, modificada na
Carnegie Mellon University, tornou-se o primeiro dispositivo
real conectado à Internet;

Também chamada de Internet dos Objetos;
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IoT - Introdução

Engloba a conexão entre:

– Máquinas-Máquinas (M2M)

– Pessoas-Pessoas (P2P)

– Pessoas-Máquinas(P2M)

A regra é: qualquer coisa que pode ser conectada, será
conectada;

Segundo a Cisco, em 2020 haverá 50 bilhões de dispositivos
conectados;



IoT - Introdução

Alguns estimam este número em 100 bilhões de
dispositivos;

A internet é considerada uma das mais importantes e
poderosas criações de toda a história da humanidade;

Surge na década de 60 para interligar computadores de
universidades americanas ;

Nas décadas de 70 e 80 é dominado pelos serviços de e-
mail e file transfer. Passa a ser usada por milhares;

Na década de 90 surgem os navegadores. Passa a ser usada
por milhões;

Na década de 2000, com o advento dos smartphones, passa
a ser usada por bilhões;



IoT - Introdução

Impactou:
– A educação
– A comunicação
– Os negócios
– A ciência
– O governo
– A humanidade

Os smartphones potencializaram o uso da internet pela
ubiquidade;

Possibilitam o acesso a uma informação em qualquer lugar e
em qualquer tempo;



IoT - Introdução

Pela primeira vez na história uma pessoa tem acesso a uma
informação de forma desassociada de um ambiente padrão:

– Na praia, pode comprar ingresso para o jogo de seu time
favorito;

– Em uma estação do metrô pode verificar o resultado de um
exame médico;

– Na sala de aula pode consultar o resultado da mega-sena
acumulada;

IoT representa a próxima evolução da internet;

Habilidade para obter, analisar e distribuir dados que podem
ser transformados em informação e conhecimento;



IoT - Introdução

Com a IoT, objetos e dispositivos poderão estar conectados
a todo instante;

E em todos os tipos de redes:
– Intranets
– Ponto-a-ponto
– Internet global

A IoT baseia-se no imenso sucesso das redes móveis e da
internet;
Com os efeitos da miniaturização e da nanotecnologia não é

possível prever quais serão seus limites;
Discussões sobre a padronização da IoT em:
– Industrial Internet Consortium;
– Industrial Internet Reference Architecture
– OpenFog Consortium
– Open Connectivity Foundation



IoT - Abrangência

A IoT alcança:
– Residências

– Vestíveis

– Cidades

– Corporações

– Meio-ambiente

– Agronegócio

– Comércio

– Indústria

– Saúde



IoT - Abrangência



IoT – Grandes Áreas

Grandes áreas para a IoT:

– Infra Estrutura
• Monitoramento de operações urbanas e rurais
• Pontes
• Vias férreas

– Manufatura
• Fabricação de produtos
• Rápida resposta à demanda de produtos
• Otimização dos processos de fabricação
• Otimização na cadeia de suprimentos

– Energia
• Controle do consumo
• Ativação remota de dispositivos
• Adequação dos aparelhos ao ambiente



IoT – Grandes Áreas

Grandes áreas para a IoT:

– Medicina e Saúde
• Monitoramento remoto de pacientes
• Notificação de emergências
• Leitos inteligentes
• Assistência a idosos

– Automação residencial e predial
• Iluminação
• Temperatura ambiente
• Segurança
• Controle de eletrodomésticos

– Transporte
• Controle do tráfego
• Estacionamento
• Comunicação inter e intra veicular
• Segurança nas estradas



IoT – Grandes Áreas

Grandes áreas para a IoT:

– Monitoramento do Meio-ambiente
• Qualidade da água
• Condições atmosféricas
• Condições do solo
• Desmatamento
• Terremotos
• Tsunami
• Enchentes
• Deslizamentos



IoT – Grandes Áreas 



Construindo a IoT

Construtores da IoT:

– Unidades de Controle;

• É parte da inteligência da IoT.

– Sensores;

• São dispositivos que medem uma quantidade física
transformando-a em um sinal elétrico.

– Atuadores;

• São dispositivos que transformam um sinal elétrico em um
estímulo físico.

– Módulos de Comunicação;

• São responsáveis pela comunicação, com ou sem fio, entre
os dispositivos e a internet.



MCU - Arduino

Plataforma aberta de hardware orientada para a
prototipagem com microcontroladores;

Surgiu, em 2005, no Interaction Design Institute de Ivrea,
Itália;

Baseado nos microcontroladores Atmel;

Pode ser conectado a uma rede local ou à web, estimulando
projetos em IoT;

Possui plataforma de desenvolvimento própria;

Apresentado em diferentes formas e tamanhos;

Estima-se que, entre placas oficiais e seus clones, já tenham
sido comercializadas mais de 700.000 placas;



MCU - Arduino

Arduino ProMini
Necessário um FTDI Adapter
Sem DC power jack
14 digital I/O pins
6 ADCs
1 UART
6 PWMs
Voltagem de operação 3.3V or 5V (depende do modelo)
Voltagem de entrada 3.35 -12 V (3.3V modelo) or 5 - 12 V (5V modelo)
Corrente DC por I/O pin 40mA
Tamanho 33 x 18 mm
MCU ATmega168 ou Atmega328
Sem In Circuit Serial ProgrammingI(ICSP)
Preço < US$2.00

Arduino NANO
Sem DC power jack
14 digital I/O pins
8 ADCs
1 UART
6 PWMs
Voltagem de operação 5V
Voltagem de entrada recomendada 7-12V
Corrente DC por I/O pin 40mA
Tamanho 45 x 18 mm
MCU Atmega328
Ideal para projetos prontos
Preço < US$3.00



MCU - Arduino

Arduino Due
54 digital I/O pins
12 ADCs
4 UARTS
2 DACs (saídas senoidas). Bom para áudio
12 PWMs
Capacidade de ser um hospedeiro USB
Voltagem de operação 3.3V
Voltagem de entrada recomendada 7-12V
Voltagem de entrada limite 6-16V
Corrente DC por I/O Pin 130mA
Currente DC por 3.3V Pin 800mA
Currente DC por 5V Pin 800mA
Tamanho 101 x 53 mm
MCU ARM Cortex. Não possui EEPROM
Ideal para projetos mais robustos
Preço < US$15.00

Arduino LyliPad USB
Para versões antigas, necessário um FTDI Adapter
Orientado para projetos vestíveis
9 digital I/O pins
4 ADCs
1 UART
6 PWMs
Voltagem de operação 3.3V
Voltagem de entrada recomendada 3.8-5V
Corrente DC por I/O pin 40mA
Tamanho 65 mm
A baixa voltagem de trabalho provoca redução do clock(8 Mhz)
MCU Atmega32u4
Preço < US$3.00



MCU - Arduino

Arduino Yun
20 digital I/O pins
12 ADCs
1 UART
7 PWMs
Como microprocessador Atheros AR9331 embutido
Suporte a Ethernet e Wi-Fi nativos, ideal para a IoT
Slot para cartão Micro-SD
Capacidade de ser um hospedeiro USB
Voltagem de operação 5V
Voltagem de entrada recomendada 5V
Corrente DC por I/O Pin 40mA
Currente DC por 3.3V Pin 50mA
Tamanho 68 x 53 mm
MCU Atmega32u4
Preço < US$30.00

Arduino Uno
14 digital I/O pins
8 ADCs
1 UART
6 PWMs
Voltagem de operação 5V
Voltagem de entrada recomendada 7-12V
Corrente DC por I/O pin 20mA
Tamanho 68 x 53 mm
MCU Atmega328p
Preço < US$4.00



MCU - Arduino

Arduino MKR1000
8 digital I/O pins
7 ADCs
1 DAC
12 PWMs
1 UART
1 SPI
1 I²C
Flash Memory 256KB
SRAM 32KB
EEPROM não
Suporte a Wi-Fi e Criptografia nativos, ideal para a IoT
Voltagem de operação 3.3V
Voltagem de entrada 5V ou bateria Li-Po de 3.7V
Corrente DC por I/O Pin 7mA
Tamanho 61,5 x 25 mm
MCU SAMD21 Cortex-MO+ 32bit low power
WINC1500 low power 2.4Ghz IEEE 802.11b/g/n Wi-Fi
ECC508 CryptoAuthentication
Preço < US$45.00



MCU - ESP8266

Encapsula um chip WiFi de baixo custo e um MCU;

Implementa o protocolo TCP/IP;

Produzido pela empresa chinesa Espressif Systems;

Primeira versão em Agosto/2014;

Possui plataforma de desenvolvimento própria;

Suporta a linguagem LUA;

Suporta a IDE do Arduino;



MCU - ESP8266

Baseado no ESP-8266-EX
Pode ser utilizada a IDE do Arduino
11 digital I/O pins
4 PWMs
1 ADC – máximo 3.2V
1 UART
Voltagem de operação 3.3V
Voltagem de entrada recomendada 9-24V
Memória flash de até 4Mbytes
Processador de 80/160Mhz
Conexão micro USB
Suporte a Wi-Fi nativo, ideal para a IoT
OTA – Wireless Upload(program)
Driver CH340G
Preço < US$4.00

Baseado no ESP-8266-12E
Pode ser utilizada a IDE do Arduino
11 digital I/O pins
4 PWMs
1 ADC
1 UART
Voltagem de operação 3.3V
Memória flash de até 4Mbytes
Processador de 80/160Mhz
Conexão micro USB
Suporte a Wi-Fi nativo, ideal para a IoT
OTA – Wireless Upload(program)
Preço < US$5.00



MCU - ESP8266

Baseado no ESP-WROOM-32
Pode ser utilizada a IDE do Arduino
32 digital I/O pins
PWM em todos os pinos de I/O
12 ADC – máximo 3.2V
3 UARTs
3 SPIs
2 I²C
Amplificador analógico
2 DACs (ideal para produção de sons)
Voltagem de operação 2.2V a 3.6V
Voltagem de entrada recomendada 9-24V
Memória flash de até 16Mbytes
Processador dual core de 240Mhz
Conexão micro USB
Hardware para Encriptação: AES/SHA2/RSA-4096 
Suporte a Wi-Fi nativo, ideal para a IoT
Bluetooth em dual mode(clássico e BLE)
WEP, WPA/WPA2
Preço < US$8.00



MCU - Raspberry Pi 3

Lançado em 2012 pela Fundação Raspberry Pi, do Reino
Unido;

O principal objetivo era promover o ensino em Ciência da
Computação básica nas escolas;

Preço inferior a US$35.00;

Tem como base a linguagem de programação Python;

WiFi, BlueTooth e Ethernet on board;

Saída HDMI;

Roda Linux e Windows;

Sem entrada analógica;



MCU – Raspberry Pi 3

Raspberry Pi 3 Model B
Processador Broadcom BCM2837 64bit ARMv8 Cortex-A53 Quad-Core
Clock 1.2 GHz
Memória RAM: 1GB
Adaptador Wifi 802.11n integrado
Bluetooth 4.1 BLE integrado
Conector de vídeo HDMI
4 portas USB 2.0
Conector Ethernet
Interface para câmera (CSI)
Interface para display (DSI)
Slot para cartão microSD
Conector de áudio e vídeo
GPIO de 40 pinos
Roda Linux e Windows
Dimensões: 85 x 56 x 17mm
Preço < US$40.00



Sensores

Têm a capacidade de poder antecipar uma demanda;

Baseam-se em uma informação capturada em um contexto
específico;

Detecta, sente ou mede estímulos físicos tais como:
– Temperatura
– Umidade
– Pressão
– Força
– Movimentos linear e angular
– Distância
– Luminosidade
– Vibração etc

Estes estímulos são transformados em sinais analógicos ou
digitais;



Sensores

Os sinais analógicos são convertidos para valores digitais;

Primeira grande onda de sensores surgiu nos anos 80,
através da indústria automobilística, atuando em:

– Freios
– Airbags
– Emissão de gases etc

Segunda grande onda começou em 2007 com o advento dos
smartphones;

São categorizados por seu propósito primário;



Sensores



Sensores

Alguns sensores:
– Acelerômetro
– Giroscópio
– Telêmero
– Transmissor/receptor IR
– LDR
– RCT
– Temperatura do ambiente
– Pressão atmosférica
– Umidade do ar
– Umidade do solo
– Gases diversos
– Fogo
– Vibração
– Queda/Impacto
– Rastreio
– Som
– Toque
– Magnético
– Inclinação
– Fluxo de água
– Corrente elétrica



Atuadores

São dispositivos que transformam um sinal de entrada em
um evento físico tais como:

– Movimento
– Magnetismo
– Som
– Calor

Requer um sinal de controle e uma fonte de energia;

O sinal de controle pode ser:
– Uma voltagem ou corrente elétricas
– Uma pressão pneumática ou hidráulica
– Uma intervenção humana



Atuadores

A fonte de energia pode ser:
– Uma corrente elétrica
– A pressão de um fluído hidráulico
– Uma pressão pneumática

Pode ser considerado um transdutor por ser capaz de
transformar uma forma de energia em outra;



Atuadores

Alguns exemplos: relé, motor DC, servo motor, stepper
motor, buzzer;



Módulos de Comunicação

Para comunicação são utilizados os seguintes recursos;
– RFID

– BlueTooth

– WiFi

– RF Links

– Rede de telefonia móvel

– Ethernet card



RFID

RFID é o acrônimo de Radio Frequency Identification;

Ideia surgiu na 2ª guerra mundial para distinguir aviões
amigos dos aviões inimigos;

Estendeu-se para a identificação de objetos em geral;

Considerado o precursor da IoT;

Funcionam com 3 elementos:
– Um transponder ou tag;

• Responsável por abrigar e transmitir o dado
• Consiste de um elemento de acoplamento (bobina ou antena de

micro-onda) e um microchip
– Um interrogador ou leitor;

• Lê os dados transmitidos
• Maiores, mais caros e mais consumidores que o transponder

– Um middleware;
• Propaga o dado para um outro meio, como um PC, um robô, um

celular etc



RFID



RFID



BlueTooth

Tecnologia aberta e livre da cobrança de royalties;

Suporta dados e voz;

Utiliza ondas de rádio com frequência entre 2400Mhz e 2480
Mhz;

Com estas frequências funciona em qualquer lugar do
mundo, são livres de permissão ou licença;

Possibilita a criação de redes pessoais(Personal Area
Network);

Atuam na banda Industrial, Scientific and Medical;

Os dispositivos com bluetooth têm a capacidade de descobrir
outros dispositivos com bluetooth, em sua área de visão;



BlueTooth

São classificados pela potência e alcance em 3 níveis:
– Nível 1 – até 100m
– Nível 2 – até 10m
– Nível 3 – até 1m

Em 2010 é padronizado o Bluetooth Smart ou BlueTooth BLE
na versão 4.0;

Caracteriza-se pelo baixo consumo de energia;

Mercado alvo:
– Residências inteligentes
– Saúde
– Esportes
– Fitness

Nem todos os modelos de smatphones suportam;
Em dezembro/2016 lançada a versão 5.0 voltada para a IoT;



BlueTooth



WiFi

Marca registrada da WiFi Alliance;

Um dos meios mais comuns de acesso à internet;

Também conhecido como padrão IEEE 802.11x;

Opera em faixas de frequências que não necessitam de
licença para instalação ou operação;

Para acesso à internet deve-se estar no raio de ação ou área
de abrangência de um ponto de acesso;

A estação transmite o sinal geralmente até 100m;

Se a rede for do padrão IEEE 802.11n, a distância pode
chegar até 300m;



RF-links

Forma barata de comunicação entre dispositivos;

Ondas eletromagnéticas com frequências que se situam entre
3 kHz e 300 Ghz;

Alcance depende da potência do transmissor;

Não fornece qualquer implementação do TCP/IP;

Transmissão pode chegar até a 1Mpbs;

Necessidade de um gateway para falar com a internet;

Formas de comunicação:
– transceptor(capacidade de transmitir e receber)
– transmissor(somente transmite)
– receptor(somente recebe)



RF-links



Rede de Telefonia Móvel

Baseado na comunicação com a internet pelo celular;

Pode usar GPRS, 3G, 4G etc;

Velocidade pode variar de Kbps(GPRS) a Mbps(3G e 4G);

Pode ser alto consumidor de energia;

Várias opções de módulos e shields;



Rede de Telefonia Móvel



Ethernet card - Arduino

Forma conservadora de acesso à internet;

Implementações com W5100 e ENC28J60;

W5100 é um shield produzido pela WizNet;

Implementa todas as camadas do protocolo TCP/IP;

Velocidade 10/100Mbps;

ENC28J60 implementa parcialmente o protocolo TCP/IP;

Implica em mais esforço do software/Arduino;

Velocidade de 10Mbps;



Módulos W5100 e
ENC28J60



SmartPhones

Acumulam importantes habilidades para a IoT:

– Possuem diversos sensores;
– Podem agir como um atuador;
– Memória principal e auxiliar expressivas;
– Capacidade de processamento muito boa;
– Programação com vasto ferramental de apoio disponível;
– Ubiquidade;
– Comunicação por wi-fi, bluetooth, NFC, SMS e rede de telefonia

móvel;
– Acesso à rede mundial;



Computação na Nuvem

A Computação na Nuvem é a distribuição de computação
como um serviço e não como um produto;

Recursos, software e informação são fornecidos, pela rede,
como um utilitário;

Aplicações em IoT, em grande parte, são baseadas na
Computação na Nuvem;

Dados são armazenados, compartilhados, processados e
acessados por qualquer meio e lugar;



Computação na Nuvem



Computação na Nuvem

Benefícios:

– Redução ou ausência de custo inicial para hospedar o serviço.
– Redução no custo de administração.
– Escalabilidade por demanda.
– Fácil implementação.
– Serviço com qualidade e alta disponibilidade.
– Acesso de qualquer lugar.
– Disaster recovery/backup.



Computação na Névoa

Tem como propósito reduzir a concentração de todo esforço
computacional na nuvem;

Dados podem ser transformados em informações ou ações já
nesta camada;

Ajuda a reduzir os custos de aplicações de IoT;

Menor necessidade de banda;

Melhora o tempo de resposta do Sistema;

Minimiza a latência da internet;



Computação na Névoa



Internet das Coisas - FIM

O grande acontecimento do século foi a ascensão 
espantosa e fulminante do idiota.

Nelson Rodrigues em 26/11/1980


