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Internet of Things
● A História por trás do Conceito de IoT;
● O porquê não veio antes;
● Algumas tecnologias;
● Definição de coisas;
● Definição de coisas inteligentes;
● A Internet das coisas;
● Alguns Casos de Uso;
● Dados;
● Projeções;
● Segurança;
● Posso fazer?
● Como fazer?



O que é IoT??
● Termo cunhado em 1999 por Kevin Ashton 

(MIT);
● Inicialmente relativa a etiquetas eletrônicas 

do tipo RFID (Radio Frequency 
Identification);

● Conectividade; 





Porquê não veio antes?

● Resposta Lógica: 
Tecnologia!

● Lei de Moore (Co-Fund 
Intel):



Créative Tecnologie!!

● Comunicação Wireless:
- RFID;
- NFC;
- WiFi;
- Bluetooth;

● Velocidade de Rede:
- Fibra Óptica;



Conectividade e Hardware 
acessível

● Redes 3G/4G;
● WiFi por todos os lados;
● IPv6;
● GPS facilmente acessível;
● Tecnologia in silico fortemente minimizada e 

com relativo baixo custo;

Memória RAM de 8GB 
de um Desktop (2016)

Memória RAM de 2kB 
do Apollo 11 (1969)



Definição de THINGS
● Coisas, por natureza, tem suas funções;
● Coisas interagem com outras coisas;
● Coisas poderiam gerar informações uteis;
● Coisas podem reduzir esforço humano;
● Coisas, por essência, até hoje, são desprovidas 

de inteligência (Burras!);



Fazendo smartTHINGS
● As funções que as coisas fazem em nosso dia 

dia podem gerar informações úteis;
● Ao interagirem com outras coisas (cruzar 

informaçoes), poderiam gerar informações de 
grande utilidade;

● Se tais coisas pudessem “sentir” e realizar 
ações de modo inteligente nos poupando 
trabalho e melhorando nossa vida… Seria 
maravilhoso!!!!!

Isso so pode ser… !!!!!!!



Dando sentido as THINGS

● Sensores
- Acelerômetros, giroscópios, termômetros, 

magnetômetros, câmeras, etc..

● Dando bocas e idiomas para conversar:
- Redes wireless



Internet of THINGS!
● Termo do momento: SMART!
● SmartTV, SmartWatch, SmartFit, SmartPhone,...
● Com redes sem fio e Hardware compacto 

promovendo portabilidade o céu é o limite!
● Isso é internet das coisas? 

Também!!!!!



Rubbish side of the IoT



IoT é muito maior, Amigos!

● Promove benefícios muito maiores que evitar 
que voce perca seu seriado porque dormiu no 
sofá! 

● Entre eles:
- Qualidade de vida;
- Sustentabilidade ambiental;
- Produção mais eficiente; 
- Business Inteligence;
- …!

Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=HPRURtORnis




IoT Case: Mobilidade Urbana

● Congestionamentos→Consumo 
combustível→Poluição 

● Semáforos são dotados de câmeras e 
comunicação com a internet de forma que 
possam se comunicar entre si para 
fornecerem melhor escoamento do trânsito;

● Consequências: Menores níveis de emissao 
de poluentes, menos tempo no trânsito 
(qualidade de vida);



IoT Case: Mobilidade Urbana

“Desenvolvido pelas autoridades de transporte de Cingapura, o 
projeto Green Man Plus oferece tempo extra a pessoas idosas 
ou portadoras de necessidades especiais. Ao passarem um 
cartão sobre sensores instalados em postes de semáforos, 
cidadãos cadastrados junto ao programa podem conseguir 
cerca de 15 segundos adicionais para travessia.”

Fonte: Tecmundo



IoT Case: Redes Elétricas

● Má distribuição da carga na 
rede→ disperdicio de 
energia

● Sensores instalados nas 
redes elétricas enviam 
dados relativos ao consumo 
de energia da unidade 
consumidora para a 
fornecedora, por meio da 
internet;



IoT Case: Redes Elétricas



IoT Case: Internet of Aircraft Things
● Viagens longas→ Males do ar → Efeitos 

negativos a saúde
● São incorporados sensores nas cabines e 

poltronas de forma que sejam monitorados, 
níveis de cansaço e hidratação, batimentos 
cardíacos e temperatura, monitorando o 
“health status” dos passageiros;



IoT Case: Internet of Aircraft Things

● Os motores enviam informações em tempo real para seus 
fabricantes mantendo assim um controle sobre a segurança 
da aeronave e monitoramento das manutenções, garantindo 
segurança;

● Dados fornecem informações para melhorias no design que 
implicam em menor consumo de combustível. 



More THINGS more DATA!

● Waze;
● 50 Mi de usuarios;
● Internet, GPS, triangulação WiFi;
● Dados para calcular velocidades médias nas 

estradas, pontos de congestionamento, etc;

Gigabytes?
Terabytes?!

Petabytes?!?



More THINGS more DATA!

● Para cada dado processado existe uma 
infinidade de novos dados para serem 
analisados;

● AiT - “Analitycs of Things”
- BigData 
- DataMining 
- CloudComputing
- Onde guardar esses dados?

● Normalmente fazemos abstração de que 
dados digitais são minúsculos, só que não!



More THINGS more DATA!

Não, isso não e computação em nuvem!!!



More THINGS more DATA!
Facebook Data Center, Lulea, Sweden

Google Data Center, South Carolina, EUA

Microsoft Data Center, ?????, EUA



Mas não se assustem… É só o 
começo!

“Today, more than 99% of things in the physical world are still not 
connected to the Internet.”

Fonte: Cisco Systems



Ok, mais são meus dados!

- SmartFit (dados sobre Saude);
- SmartTV, SmartRefrigerator (Consumo e 

gostos pessoais);
- SmartWatch, SmartPhones (Localização);

Dados caminhos 
frequentes, gostos 
pessoais, estado de saúde 
e um monte de coisas 
tudo sendo jogado na 
rede!

- SmartFit (dados sobre Saude);
- SmartTV, SmartRefrigerator (Consumo e 

gostos pessoais);
- SmartWatch, SmartPhones (Localização);



IoT Bad Case: SmartTV Spy

“(...)Além disso, a Samsung poderá coletar e seu dispositivo poderá capturar comandos 
de voz e o texto associado para que possamos oferecer a você recursos de 
reconhecimento de voz e para avaliarmos e melhorarmos os recursos. Esteja ciente de 
que, se suas palavras incluírem informações pessoais ou confidenciais, essas 
informações estarão entre os dados capturados e transmitidos para terceiros por meio 
do uso do reconhecimento de voz.”



Oh, e agora quem poderá nos 
defender?

● Criptografia;
● Marco civil da internet;
● Electronic Frontier Foundation;
● Nenhuma das anteriores adianta se não 

tivermos conciência de que estamos dando 
nossos dados para sabe-se lá quem!

O check box mais perigoso:
  
              I Agree To The Terms & Conditions”



Posso fazer IoT?

Você precisa de:

- Conhecimento em programação (C, C++, LUA, 

Java, JavaScript, Swift …);

- Sistemas Web;

- Tecnologia de redes;

- Conhecimento de Hardware;

CLARO QUE PODE!!!



Posso fazer IoT?

- Arduino;

- Lilypad;

- NodeMCU;

- RaspberryPi;

- IntelEdison;

- Impressora 3D;



Do It Yourself!



Hardware Livre USP

- Todas as quintas;
- Na sala B4 no bloco B - IME-USP - 14h até ??;






