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RESUMO 

Este trabalho consiste em um estudo sobre a internet das coisas, nova e promissora 

área de pesquisa, o trabalho é iniciado através de um breve histórico e a evolução 
da internet rumo à ubiquidade. O trabalho aborda a definição da internet das coisas, 
seu funcionamento e conectividade, além de apresentar suas tecnologias mais pro-

missoras, desafios e futuro. 

Palavras-chaves: internet das coisas, ubiquidade e conectado.  

 

 

 



 

ABSTRACT 

This work consists in a work about the internet of things, a new and promising area of 

research, it starts with a brief history and evolution of the internet towards ubiquity. 
This work also addresses the definition of the internet of things, its operation and 
connectivity, as well as presents their most promising technologies, challenges and 

future.  

Key words: internet of things, ubiquity and connected. 
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1  INTRODUÇÃO 

Este capítulo apresenta uma motivação sobre a internet das coisas, tema muito di-

fundido no meio acadêmico e de muito interesse para empresas, apresenta também 

o objetivo e organização do trabalho. 

1.1 MOTIVAÇÃO 

A internet esta se tornando a cada dia mais necessária na vida das pesso-

as, tanto quanto à energia elétrica. De acordo com a União Internacional das Tele-

comunicações (ITU) em maio de 2015 o número de internautas era de 3,2 bilhões 

43% da população mundial, o que não é um número muito expressivo, mas se com-

parado com os dados do ano 2000 onde o número de internautas era 0,4 bilhões, 

6,5% da população mundial foi um aumento bem significativo [3], outro estudo reali-

zado pela CISCO mostra que em 2010 o número de dispositivos conectados era de 

1,84 por pessoa(6,8 bilhões de pessoas para 12,5 bilhões de dispositivos) [4]. Está 

sendo dando o próximo passo na evolução da internet, a internet das coisas ou IoT 

(do inglês Internet of Things), conectar não somente pessoas e computadores, mas 

todos os objetos a sua volta, facilitando ainda mais vida das pessoas, onde objetos 

ficam autossuficientes, ”ubíquos”, termo que no início da década de 90 já era visio-

nado pelo cientista da Xerox Palo Alto Research Center Incorporated (PARC) Mark 

Weiser [1]. 

Esta nova tecnologia promete mudar nossas vidas, sensores que monito-

rem sinais vitais de pessoas doentes avisando diretamente seu médico caso alguma 

alteração seja percebida, rodovias inteligentes onde existe comunicação entre os 

veículos a fim de reduzir ou até mesmo extinguir acidentes de trânsito, casas inteli-

gentes automatizadas que ao se aproximar dela já regulam temperatura ambiente, 
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ligam o som e colocam a música mais adequada ao seu estado emocional, erradi-

cam os desperdícios de água e luz, uma infinidade de oportunidades para melhorar 

vidas. Não se pode esquecer os empreendedores, uma pesquisa divulgada pela Pri-

ce WaterHouse Coopers (PWC) aponta que cerca de 20% das empresas já estão 

investindo na IoT [2], nas mais diversas áreas, não apenas empresas de tecnologia. 

1.2 OBJETIVO 

Exibir ao leitor uma visão mais detalhada de o que vem a ser a IoT, mos-

trando alguns tipos de tecnologias, benefícios e malefícios, mostrar também as bar-

reiras a serem superadas e o que esperar para o futuro da IoT. 

1.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

O trabalho está dividido em seis capítulos principais, que serão abordados 

os seguintes assuntos: No primeiro capítulo, histórico será abordado a história da 

internet seu surgimento seu proposito e sua evolução até o momento atual. No se-

gundo capítulo, fundamentação teórica será definido o que realmente vem a ser a 

IoT seu funcionamento e as tecnologias envolvidas. No terceiro capítulo dificuldades 

e desafios relacionados à internet das coisas, será abordado quais são as dificulda-

des para que a IoT se concretize. No quarto capítulo, estudo de caso da internet das 

coisas, será realizado estudos de algumas tecnologias que já estão sendo testadas. 

No quinto capítulo o futuro da Internet das Coisas, pretende-se dar uma visão do 

que esperar para o futuro. Finalmente, no sexto Capítulo, exibe-se as conclusões e 

trabalhos futuros.  
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2 HISTÓRICO 

Neste capitulo será apresentado brevemente à história e evolução da internet, como 

se encontra a internet em sua caminhada rumo à ubiquidade. 

2.1 HISTÓRIA DA INTERNET DAS COISAS 

A internet teve seu início em 1969 em uma pequena rede de computado-

res pertencente à Advanced Research Projects Agency (ARPA), que foi criada em 

1958 pelo Departamento de defesa dos Estados Unidos com objetivos militares, esta 

primeira rede recebeu o nome de Arpanet [5]. Em 1971 havia apenas 15 nós na Ar-

panet, sendo a maioria centros universitária, e em 1978 Cerf, Postel e Crocker alte-

ram o TCP criando o protocolo TCP/IP conforme é utilizado hoje [5]. Foi em 1990 

que a internet deu um dos seus maiores passos com o surgimento da World Wide 

Web (WWW), desenvolvida pelo programador inglês Tim Berners-Lee, neste mesmo 

período a Arpanet foi desativada por estar tecnologicamente obsoleta [5]. Em 1993 

foi lançado o primeiro navegador gráfico, o Mosaic desenvolvido por Marc Andrees-

sen da universidade de Illinois [5]. Deste ponto em diante houve a grande explosão 

da internet comércio eletrônico e redes sociais, em 1994 foi realizada a primeira 

venda online pela Pizza Hut, em seguida veio a Amazon e em 1995 o Ebay [6], já as 

redes sócias deram passos menores os primeiro vestígios das redes sociais foram 

em 1969 mas o passo mais marcante foi em 1985 quando a América Online (AOL) 

criou ferramentas para criação de perfis virtuais e comunidades e em 1997 criou o 

sistema de mensagens instantâneas (os chats e os mensageiros), apenas após o 

ano 2000, quando internet teve um aumento significativo nas casas das pessoas 

houve a grande explosão das redes sociais [7]. Um grande marco histórico para a 

internet das coisas foi o artigo The Computer of 21 st Century de Mark Weiser de 

1991 onde ele fala da computação ubíqua, e que “As tecnologias mais importantes 

são aquelas que desaparecem. Elas se integram à vida no dia a dia, ao nosso coti-

diano até serem indistinguíveis dele” [1]. Nesta mesma época Bill Joy cofundador da 
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Sun Microsystems, pensava sobre conexão Device para Device (D2D) [8]. O termo 

internet das coisas só surgiu em 1999 por Kevin Ashton do Massachussetts Institute 

of Technology (MIT) enquanto falava das potencialidades do RFID na cadeia de 

abastecimento da Procter & Gamble (P&G) [9]. A CISCO estima que a Internet das 

coisas só passou a existir entre 2008 e 2009, foi o momento em que o número de 

dispositivos ou coisas conectadas ultrapassou a população humana [4]. 

2.2  EVOLUÇÃO DA INTERNET DAS COISAS 

De acordo com a CISCO a evolução da internet até o momento está divi-

dida em quatro etapas [4]: 

1º. Pesquisa usada principalmente pelo meio acadêmico, nesta época a web era 

chamada de ARPANET. 

2º. “Panfletoware”, fase onde quase todas as empresas queriam expor seus 

produtos e serviços. 

3º. O comercio eletrônico, nesta fase os serviços de compra e vendas explodi-

ram surgindo empresas como o Ebay e a Amazon. 

4º. A web “social” se caracteriza no momento que estamos vivendo agora onde 

as pessoas se conectam para trocar informações e se comunicarem, fase 

marcada com o surgimento de empresas como o Facebook, Twitter e Grou-

pon. 

A próxima etapa e mais significante será a internet das coisas onde a in-

ternet se torna algo sensorial (temperatura, umidade, estresse, etc...) melhorando 

consideravelmente a forma como as pessoas vivem [4].  

Já Mark Weiser divide a evolução da computação em três eras [10]: 

1º. Era do Mainframe (ou computadores compartilhados), a fase onde muitas 

pessoas compartilham e dividem um computador.  

2º. Era do computador pessoal, onde as pessoas interagem diretamente com 

seus computadores e ficam ocupadas com eles, Weiser faz uma analogia 

com o automóvel, ”É um item especial, relativamente caro e embora possa 

“levar você onde quiser”, exige uma atenção considerável”.  
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3º. Era da computação ubíqua, cuja transição estimada é de 2005 a 2020. É a 

era onde as pessoas serão compartilhadas pelos computadores, a tecnologia 

se tornará tão comum quanto à escrita ou a eletricidade, embutida em nossas 

vidas e imperceptível [10]. 

2.3 ESTADO ATUAL DA INTERNET DAS COISAS 

Hoje as empresas já veem internet das coisas como futuro, estudos reali-

zados pela Tata Consultancy Services (TCS) mostram que só o Brasil vai investir 

aproximadamente US$ 79 milhões em 2015 [15], empresas como CISCO, Samsung, 

Intel e muitas outras se uniram para criar a Open Interconnect Consortium (OIC) com 

a intenção de padronizar a internet das coisas, e garantir a conexão e o funciona-

mento dos mais variados dispositivos [13]. Muitas destas empresas também se uni-

ram a Industrial Internet Consortium (IIC) que tem como objetivo acelerar o cresci-

mento da internet das coisas no meio industrial a fim de impulsionar os negócios 

[14], outra empresa com estes mesmos princípios é a AllSeen Alliance, que possui 

cerca de 170 empresas filiadas e gerencia um projeto de código aberto o software 

AllJoyn e que tem como finalidade ligar todas as coisas a internet, HDTVs da LG já 

utilizam o AllJoyn [16]. Atualmente já existem casas inteligentes controladas por 

smartphones, protótipos de carros conectados como o Mobii desenvolvido pela 

FORD e pela Intel [8], óculos com acesso à internet como Google Glass [8], entre 

muitas outras coisas. Pode ser concluído que foi iniciada a era da internet das coi-

sas, contudo ainda existem muitos desafios a serem superados que serão vistos no 

capitulo 4. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capitulo será apresentado o que é a internet das coisas, suas definições, co-

mo ela irá funcionar, o que esperar e algumas tecnologias promissoras para a IoT. 

3.1 A INTERNET DAS COISAS 

3.1.1 DEFINIÇÃO DA INTERNET DAS COISAS 

A internet das coisas semanticamente pode ser definida pela composição 

das seguintes palavras, “Internet como uma rede mundial de redes de computadores 

interligados com base no protocolo padrão de comunicação, o TCP/IP” [18, p.2] e 

“coisa como um objeto não identificado precisamente” [18, p.2], logo “internet das 

coisas” significa “Uma rede mundial de objetos unicamente endereçados e se comu-

nicando através do protocolo de comunicação padrão” [18, p2]. Porém ainda não 

está bem definida na comunidade de pesquisa, várias perspectivas podem ser en-

contradas [17], o termo pode ser encontrado com uma perspectiva “orientada a coi-

sas”, pesquisas voltadas para essa definição buscam melhor comunicação e apro-

veitamento das coisas e as deixando mais autônomas [17], outra perspectiva é a 

“orientada a internet”, pesquisas voltadas para essa definição buscam a interoperabi-

lidade dos dispositivos em rede [17], e a perspectiva “orientada a semântica” pesqui-

sas voltadas para essa definição buscam grande número de objetos heterogêneos 

se comunicando [17], a figura 1 ilustra este paradigma. 
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Figura 1 – O paradigma da Internet das coisas [17, p.2]. 

Da perspectiva da Coordination and support action for global RFID-related 

activities and standardization (CASAGRAS) a Internet das coisas pode ser definida 

como: Uma infraestrutura de rede global, que liga objetos físicos e virtuais através da 

exploração de captura de dados e capacidade de comunicação, oferecendo identifi-

cação única aos objetos, sensores e capacidade de conexão como base para o de-

senvolvimento de independentes serviços cooperativos e aplicações. Onde estes 

objetos serão autônomos na captura de dados, transferência, conectividade de rede 

e interoperabilidade [20]. 

Da perspectiva da SAP a internet das coisas pode ser definida como: Um 

mundo onde os objetos físicos estão perfeitamente integrados na rede, e se tornam 

importantes participantes nos processos de negócio. Através da internet será possí-

vel interagir com estes objetos inteligentes, consultar e alterar seu estado e as infor-

mações disponíveis nele, nunca esquecendo a segurança e privacidade [20]. 

Da perspectiva da European Technology Platform on Smart Systems Inte-

gration (EPoSS) a internet das coisas pode ser definida como: Uma rede de coisas 
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com identidades, que utilizam interfaces inteligentes para se conectar e se comuni-

car com a sociedade, usuários e contextos ambientais [20]. 

Portanto pode-se concluir que todas as definições apresentadas acima 

concordam com a definição semântica, “Uma rede mundial de objetos unicamente 

endereçados e se comunicando através do protocolo de comunicação padrão” [18, 

p2], porém devido ao tema ser muito abrangente, algumas definições se concentra 

em áreas especificas.  

3.1.2 ARQUITETURA DA INTERNET DAS COISAS 

Nenhuma arquitetura única vai atender a todas as áreas da internet das 

coisas [21], no entanto existem serviços básicos para serem atendidos. De acordo 

com [20], a internet das coisas possui quatro pilares fundamentais para seu funcio-

namento, são eles o máquina para máquina (M2M), Radio-Frequency IDentification 

(RFID), redes de sensores sem fio (WSN) e controle de supervisão e aquisição de 

dados (SCADA): 

1º. M2M – Dispositivos que capturam eventos, e através de uma rede com um 

servidor estes eventos são processados, por exemplo, um dispositivo monito-

rando um veículo e alertando o condutor sobre falhas e manutenções neces-

sárias [20].  

2º. RFID – Etiqueta eletrônica com a finalidade de identificar e rastrear objetos, 

através de ondas de rádio. No capítulo 3, será feito um estuda mais detalhado 

do RFID [20]. 

3º.  WSN – Sensores autônomos que irão monitorar as condições físicas ou am-

bientais, como poluição, temperatura, trânsito entre outros, e através de redes 

sem fio ou hibridas transmitir seus dados para um receptor [20]. 

4º. SCADA – Sistema autônomo que conecta, monitora e controla equipamentos 

através da rede, baseado na teoria de controle de circuito fechado ou em sis-

temas inteligentes ou em Cyber-physical system (CPS) sendo sistemas inteli-

gentes o mais aceito. Sistemas inteligentes é uma evolução de microssiste-

mas (elétricos, mecânicos, óptica e dispositivos de fluido), onde é realizada a 
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combinação de tecnologias e componentes de microssistemas com conheci-

mento e funcionalidades de disciplinas como biologia, química, nano ciência e 

ciências cognitivas [20]. 

Segundo a International Telecommunication Union (ITU) o desenvolvi-

mento da internet das coisas depende das seguintes tecnologias, em primeiro lugar 

uma tecnologia que conecte as “coisas” a internet, um sistema de identificação de 

baixo custo e simples é necessária, o Radio-Frequency IDentification (RFID) atende 

a esse requisito [19]. Em segundo lugar as tecnologias de sensores para a coleta de 

dados, por monitoramento do ambiente ou estado físico das “coisas”, o processa-

mento destes dados deve ser realizado nas coisas, deixando a rede mais robusta 

com este processamento na borda de rede [19]. E por último a nanotecnologia fa-

zendo com que objetos cada vez menores possam se conectar e interagir com a re-

de [19]. 

A WSO2 apresenta um modelo de arquitetura referência para a Internet 

das coisas [21], a figura 2 apresenta este modelo. A camada inferior desta arquitetu-

ra é a camada do dispositivo, onde não existe um padrão de dispositivos ou “coisas”, 

eles devem se comunicar à internet diretamente ou indiretamente e possuir uma 

identificação única [21]. A camada de comunicação é responsável pela conectivida-

de dos dispositivos, existem vários protocolos de comunicação mas os com maior 

potencial são o HTTP / HTTPS, MQTT 3.1/3.1.1 e o Protocolo de aplicação restrita 

(COAP). A camada de Agregação / Transporte entre camadas (“Bus Layer”) muito 

importante para a arquitetura por suportar que um servidor HTTP e/ou um Messa-

ging Queue Telemetry Transport (MQTT) Broker fale com os dispositivos, capaz jun-

tar a comunicação de diferentes dispositivos e encaminhar a um dispositivo especifi-

co e capacidade de construir uma ponte de comunicação entre dispositivos de dife-

rentes protocolos [21]. A camada de análise e processamento de Eventos como o 

nome diz manipula os eventos da camada abaixo. Camada de comunicação externa 

fornece a comunicação homem para máquina ou máquina para máquina [21]. Ge-

renciamento de dispositivos fornece gerência remota de dispositivos, oferecendo 

controle individual ou em massa. E a camada final gerenciamento de acesso e iden-

tificação que fornece serviços de mensagens de acesso, autenticação, políticas de 

gestão para controle de acesso e outros serviços como por exemplo, o Lightweight 

Directory Access Protocol (LDAP) [21]. 
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Figura 2 - Arquitetura referência para a Internet das coisas [21, p.9]. 

3.1.3 COMO FUNCIONA A INTERNET DAS COISAS 

Na Internet das coisas a comunicação atingirá uma nova dimensão onde 

qualquer coisa vai poder se conectar a rede, se comunicar a qualquer hora e de 

qualquer lugar [19]. A figura 4 ilustra esta ideia. 
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- Em movimento

- Em movimento - Em ambiente abertos

- Em ambiente fechados (longe de um PC)

- Em um PC

- Durante o dia 

 - Durante a noite

- Entre computadores

- Humanos para humano (H2H), sem usar um PC

- Humano para coisa (H2T), usando qulaquer dispositivo

- Coisa para coisa (T2T)

- Em ambientes fechados ou 

abertos

Conexão a qualquer 
HORA

Conexão de qualquer 
"COISA"

Conexão em qualquer 
LUGAR

 

Figura 3 - Uma nova dimensão [19, p.2]. 

Esta comunicação pode ser direta com a internet ou passar por gateways, 

utilizando tecnologias diferentes segue alguns modelos possíveis [21]: 

 Ethernet ou Wi-Fi usando TCP ou UDP. 

 Bluetooth Low Energy. 

 Near Field Communication (NFC). 

 Zigbee ou outras redes de rádio de malha. 

 SRF e links ponto a ponto de rádio. 

 UART ou linhas seriais. 

 SPI ou I2C bus com fio. 

A figura 4 ilustra estes dois modos de conectividade. 
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Figura 4 - Opções de conectividade [21, p.4]. 

A internet já possui diversos protocolos para gerenciar a transferência de 

dados, como o HTTP, FTP e SFTP, mas na internet das coisas esta comunicação 

deixa de ser apenas entre computadores e surge a comunicação entre objetos hete-

rogêneos (T2T ou M2M), surgindo à necessidade de um protocolo que gerencie esta 

comunicação considerando as características e impostas pelo ambiente. Os protoco-

los mais aceitos para esta função são o Messaging Queue Telemetry Transport 

(MQTT) e o Constrained Application Protocol (CoAP) [22]. 

O MQTT criado por Andy Stanford-Clark (IBM) e Arlen Nipper (Eurotech) 

em 1999, este protocolo baseia-se na arquitetura Publish/subscribe, projetado para 

dispositivos limitados e redes com baixa largura de banda, alta latência e inseguras 

[22]. Abaixo algumas características deste protocolo: 

 Utiliza o TCP/IP para fornecer conectividade [22]; 

 Mecanismo que informa as partes interessadas quando um cliente se desco-

necta da rede de forma anormal [22]; 

 Pequena sobrecarga de transporte e trocas minimizadas de protocolos a fim 

de diminuir o tráfego na rede [22]; 
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 Segue modelo cliente servidor [22]; 

 Os dispositivos são clientes que se conectam a um servidor (broker) usando 

o TCP [22]. 

 

As mensagens do MQTT possuem cabeçalho fixo de dois bytes, onde o 

primeiro byte contém o tipo da mensagem contendo quatro bits, estes tipos são des-

critos na tabela 1. O bit seguinte contém o Duplicate delivery (DUP) que é ativado 

quando o cliente ou o servidor tentam reenviar mensagens com o campo QoS maior 

que 0 e requeiram um acknowlegment. Os próximos dois bits contém o Quality of 

Service (QoS), que indica o nível de garantia da entrega de uma mensagem PUB-

LISH, a tabela 2 apresenta estes níveis. E por fim o RETAIN utilizado em mensa-

gens PUBLISH, o servidor deve reter estas mensagens mesmo depois de ser entre-

gue aos assinantes. A quantidade de bytes restantes na mensagem representa o 

segundo byte do cabeçalho fixo [22]. A figura 5 ilustra este cabeçalho. 

 

Figura 5 - Cabeçalho fixo de uma mensagem MQTT [22, p.73]. 

 

Mnemônico Enumeração Descrição 

Reservado 0 Reservado 

CONNECT 1 Requisição de conexão do cliente ao servidor 

CONNACK 2 ACK de conexão 

PUBLISH 3 Publicação de mensagem 

PUBACK 4 ACK de publicação 

PUBREC 5 Publicação recebida (garantia de entrega parte I) 

PUBREL 6 Publicação liberada (garantia de entrega parte II) 

PUBCOMP 7 Publicação completa (garantia de entrega parte III) 

SUBSCRIBE 8 Requisição de subscrição do cliente 

SUBACK 9 ACK de subscrição 

UNSUBSCRIBE 10 Requisição de cancelamento de subscrição do cliente 

UNSUBACK 11 ACK de cancelamento de subscrição 

PINGREQ 12 Requisição de PING 

PINGRESP 13 Resposta de PING 

DISCONNECT 14 Cliente desconectado 

Reservado 15 Reservado 

Tabela 1 - Tipos de mensagem [22, p.74]. 
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Valor QOS Bit 2 Bit 1 Descrição 

0 0 0 Até uma vez Disparar e esquecer ≤ 1 

1 0 1 Ao menos uma vez Entrega com ACK ≥ 1 

2 1 0  Entrega garantida 1 

3 1 1 Reservado 

Tabela 2 - Níveis de QoS [22, p.74]. 

O CoAP criado em 2010 por um grupo de trabalho chamado de Constrai-

ned RESTful Environments (CoRE), com objetivo de prover um framework para apli-

cações que manipulam recursos simples localizados em dispositivos interligados em 

redes limitadas, o CoAP trata parte deste framework [22]. Em 2014 o CoAP se tor-

nou um Request for Comments (RFC) [22]. Abaixo algumas características deste 

protocolo descritas no RFC 7252 [22]: 

 

 Protocolo Web que satisfaz os requerimentos M2M em ambientes restritos; 

 Troca de mensagens assíncrona; 

 Suporte à URI e Content-Type; 

 Capacidades simples de proxy e caching; 

 Mapeamento HTTP que permite que proxies possam prover acesso aos re-

cursos do CoAP via HTTP de maneira uniforme; 

 Interligação segura para Datagram Transport Lauer Security (DTLS); 

 Binding em User Datagram Protocol (UDP) com confiabilidade opcional supor-

tando requisições tanto unicast quanto multicast; 

 Suporte aos métodos GET, POST, PUT e DELETE. 

Este protocolo define quatro tipos de mensagens: 

 Confirmable (CON) - Mensagens que necessitam de confirmação no destino, 

estas mensagens quando não ocorre uma perda resulta em uma resposta do 

tipo ACK ou reset [22]; 

 Non-confirmable (NON)- Mensagens que não necessitam de confirmação no 

destino, utilizado em aplicações que recebem leituras constantes e a perda de 

algumas mensagens não afeta a qualidade do serviço [22]; 

 Acknowledgment, mensagens de confirmação de recebimento de uma men-

sagem [22]; 

 Reset, ocorre quando uma mensagem chega ao destino incompleta [22]. 
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A mensagem do CoAP possui formato apresentado na figura 6, onde o 

cabeçalho é formado por quatro bytes, um token de tamanho variável de zero a oito 

bytes, após o token opcionalmente uma série de opções do CoAP no formato Type-

Length-Value (TLV), que é seguida também opcionalmente de um payload finalizan-

do a mensagem [22].  

 

Figura 6 - Formato da mensagem CoAP [22, p.76]. 

O cabeçalho da mensagem é composto por 5 campos, o primeiro é Ver-

são (Ver) 2 bits que indicam a versão do CoAP, Tipo (T) 2 bits que indicam o tipo da 

mensagem sendo 0 para COM, 1 para NOM, 2 para ACK e 3 para Reset, largura do 

token (TKL) 4 bits que indicam a largura do token, código 8 bits que caracterizam o 

tipo da mensagem, podendo ser um método de requisição (Tabela 3) ou um código 

de resposta (tabela 4), ID da mensagem de 16 bits usado para detectar duplicação 

da mensagem [22]. 

O token é utilizado para relacionar requisições e respostas, é gerado no 

cliente e enviado junto com a requisição, o servidor então ecoa este token na res-

posta correspondente [22]. Quando a mensagem possuir um payload deve ser indi-

cado por um marcador de um byte (Payload Marker) que indica o fim das opções e o 

início da carga, a ausência do marcador indica uma mensagem sem payload [22]. 

Código Nome 

0.01 GET 

0.02 POST 

0.03 PUT 

0.04 DELETE 

Tabela 3 - Métodos de requisição [22, p.77]. 

Código Nome 

2.01 Criado 

2.02 Deletado 

2.03 Válido 

2.04 Alterado 

2.05 Conteúdo 
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4.00 Bad Request 

4.01 Não autorizado 

4.02 Bad Option 

4.03 Proibido 

4.04 Não encontrado 

4.05 Método não permitido 

4.06 Inaceitável 

4.12 Precondição falhou 

4.13 Entidade de requisição muito grande 

4.15 Context-format não suportado 

5.00 Erro interno no servidor 

5.01 Não implementado 

5.02 Bad gateway 

5.03 Serviço indisponível 

5.04 Gateway timeout 

5.05 Proxying não suportado 

Tabela 4 - Códigos de resposta [22, p.77]. 

3.1.4 IMPORTÂNCIA DA INTERNET DAS COISAS 

Os serviços e aplicações que a internet das coisas irá disponibilizar, irá 

possibilitar uma melhor gestão da vida e do planeta. E à medida que a população 

mundial cresce, é muito importante uma melhor gestão dos recursos para que as 

pessoas possam viver suas vidas com qualidade [4]. Os benefícios da internet das 

coisas são muitos, as empresas conseguirão gerir seus negócios com muito mais 

facilidade, sem perdas, sabendo em tempo real quando seus produtos estão aca-

bando na casa do consumidor e produzir sob demanda e sem desperdícios. Coisas 

simples como uma luz ou a TV desligar quando uma pessoa sair do cômodo ou um 

poste na rua acender quando uma pessoa se aproximar, haverá uma melhor gestão 

deste consumo onde a pessoa irá saber onde estão os desperdícios, com isso as 

empresas que fornecem estes recursos poderão atuar ou beneficiar as pessoas por 

estes valores, se uma pessoa ficar no banho por um tempo acima do regulamentado 

ela pode ser atuada ou caso contrário obter algum benefício. Na área dos transpor-

tes, rodovias e redes entre os carros podem informar acidentes ou trânsito informan-

do a melhor rota para evitar estes transtornos ou até mesmo evitar acidentes em 
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uma encruzilhada, carros próximos trocam mensagens informando a aproximidade e 

até parar o carro sem intervenção do condutor. Na área da saúde, os estados vitais 

de um paciente serão monitorados e qualquer padrão diferente será comunicado a 

um responsável, uma pessoa com Alzheimer, por exemplo, tera mais autonomia com 

sensores que monitoraram seu estado e localização, pessoas com deficiência visual 

também podem ser beneficiadas com equipamentos com GPS e sensores. Na pecu-

ária, estados vitais dos animais e sua localização podem ser monitorados, além de 

equipamentos que podem ser programados para aplicar medicamentos automatica-

mente e na agropecuária, sensores podem monitorar temperatura e umidade do solo 

fazendo uma irrigação ideal sem desperdícios. A internet das coisas pode ir muito 

além dos exemplos citados acima, e se faz necessária para que em um futuro não 

muito distante as pessoas tenham uma vida melhor e um planeta mais sustentável.  

3.1.5 TIPOS DE DISPOSITIVOS CONECTADOS DA INTERNET DAS 

COISAS 

Ao se pensar em dispositivos para a internet das coisas logo se pensa em 

ubiquidade, esta ubiquidade será possível através de um conjunto de sistemas e 

dispositivos que irá conectar sensores e atuadores. Abaixo alguns exemplos destes 

sistemas [21]: 

 Carros conectados à internet [21]; 

 Dispositivos portáteis: Dispositivos de monitoramento de saúde como relógios 

ou aparelhos implantados [21]; 

 Medidores inteligentes e objetos inteligentes [21]; 

 Sistemas de automação residencial e controles de iluminação [21]; 

 Smartphones [21]; 

 Redes de sensores sem fio que monitoram o tempo, defesas contra inunda-

ções, marés entre outras [21]. 
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Os sensores e atuadores se conectaram a internet através dos dispositi-

vos citados abaixo, tornando a internet mais ubíqua e sensorial, estes dispositivos 

são classificados em três classes [21]: 

 Os dispositivos menores com controladores de 8 bits System-on-Chip (SoC) 

embutidos. Por exemplo, o Arduino UNO e outros Arduinos de 8 bits, estes 

controladores geralmente não possuem sistemas operacionais [21]. A plata-

forma Arduino será vista com mais detalhes no capitulo 3.2.4. A figura 7 ilus-

tra um Arduino UNO. 

 

Figura 7 - Aduino UNO [23]. 

 A próxima classe são os sistemas baseados em Atheros e chips ARM que 

possuem uma arquitetura de 32 bits muito limitada. Estão presentes muitas 

vezes em roteadores domésticos ou derivados deste tipo, geralmente incorpo-

ram a plataforma Linux como o OpenWRT ou possuem sistemas operacionais 

dedicados embarcados, podendo em alguns casos não possuir sistemas ope-

racionais. Um exemplo seria o Arduino Zero, ou o Arduino Yun [21]. A figura 8 

ilustra o arduino Yun. 

 

Figura 8 – Arduino Yun em detalhes [23]. 
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 E por fim as plataformas mais completas de 32 bits ou de 64 bits. Por exem-

plo, o Raspberry Pi ou o BeagleBone, estes executam um sistema operacio-

nal Linux completo ou outro sistema operacional adequado, como Android. 

Em muitos casos estes são telefones celulares ou possuem base na tecnolo-

gia de telefonia móvel. Esses dispositivos podem agir como gateways ou pon-

tes para dispositivos menores, por exemplo, um dispositivo conectado via 

Bluetooth Low Energy a um smartphone para acessar a internet [21].  A figura 

9 ilustra um BeagleBone. 

 

Figura 9 - BeagleBone [24]. 

No mercado existem vários desenvolvedores de sensores tonando difícil 

uma estimativa do tamanho deste mercado [20], a tabela 5 lista alguns dos sensores 

existentes. 

Tipo de sensor Sensores 

Acústica, som, 

vibração 
Geofone, hidrofone, sensor lace, microfone, seismometer 
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Automotivo, 

transporte 

Medidor de relação ar-combustível, crank sensor, curb feeler, de-

tector de defeitos, sensor de temperatura do liquido de arrefeci-

mento do motor (ECT), All effect sensor, sensor MAP (manifold 

absolute pressure), sensor de fluxo de massa ou fluxo de ar de 

massa (MAF), sensor de oxigênio, sensores de estacionamento, 

radar, velocímetro, sensor de velocidade, sensor de posição do 

acelerador, sensor de monitoramento da pressão do pneu, sensor 

de temperatura do fluido de transmissão, sensor de velocidade da 

turbina (TSS) ou sensor de velocidade de entrada (ISS), sensor de 

relutância ariable, sensor de velocidade do veiculo (VSS), sensor 

de água ou de água no combustível, sensor de velocidade da roda 

Químico 

Bafômetro, sensor de dióxido de carbono, detector de monóxido 

de carbono, sensor catalítico, Transistor químico de campo-efeito, 

sensor eletroquímico de gás, eletronic nose, sensor eletrólito-

isolante-semicondutor, analisador de hidrocarbonetos do ponto de 

condensação da água, sensor de hidrogênio, sensor de sulfeto de 

hidrogênio, sensor de ponto de infravermelho, eletrodo íon-

seletivo, sensor não dispersivo de infravermelho, sensor de micro-

ondas químicas, sensor de óxido de nitrogênio, olfatômetro, opto-

de, sensor de oxigênio, pellistor, vidro eletrodo de PH, sensor po-

tencio métrico, eletrodo redox, detector de fumaça, sensor de óxi-

do de zinco nanorod 

Corrente elétri-

ca, potencial 

elétrico, mag-

nético, radio 

Amperímetro, sensor de corrente, galvanometer, sensor de efeito 

hall, hall proble, leaf electroscope, detector de anomalia magnéti-

ca, magnetômetro, detector de matais, multímetro, medidor de 

ohm, radiogoniométrica, telescópio, voltímetro, detector de tensão, 

medidor de watt-hora 

Ambiente, cli-

ma, umidade 

Actinometer, enurese alarme, dew warning, contador de peixe, 

detector de gás, hook gauge evaporimeter, higrômetro, leaf sen-

sor, pyranometer, pyrgeometer, psychrometer, medidor de chuva, 

sensor de chuva, sismógrafo, medidor de neve, sensor de umida-

de do solo, stream gauge, marégrafo 
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Fluxo, veloci-

dade do fluido 

Medidor de fluxo de ar, anemômetro, sensor de fluxo, medidor de 

gás, sensor de fluxo de massa, medidor de água 

Força, densi-

dade, nível 

Bhangmeter, hidrômetro, force gauge, sensor de nível, célula de 

carga, indicador de nível magnético, medidor de densidade nucle-

ar, sensor piezoeléctrico, medidor de tensão, sensor de torque, 

viscometer  

Radiação ioni-

zante, partícu-

las subatômi-

cas 

Câmara de bolha, câmara de nuvem, contador Geiger, detecção 

de nêutrons, detector de partículas, contador de cintilação, cintila-

dor, câmara wire  

Instrumentos 

de navegação 

Indicador de velocidade do ar, altímetro, indicador de atitude, me-

didor de profundidade, bussola fluxgate, giroscópio, unidade de 

referencia inercial, bússola magnética, sensor MHD, anel giroscó-

pio a laser, coordenador de voltas, variometer, giroscópio com es-

trutura vibrante, sensor de taxa de guinada 

Óptico, luz, 

imagem, fótons 

Dispositivo de carga acoplada, colorímetro, sensor de imagem de 

contato, sensor electro-óptico, detector de chamas, sensor infra-

vermelho, detector de cinética de indutância, LED como sensor de 

luminosidade, radiômetro de Nichols, sensor de fibra óptica, foto-

detector, fotodiodo, fotomultiplicador, fototransistor, sensor fotoelé-

trico, detector de fotoionização, fotomultiplicador, fotoresistor, pho-

toswitch, phototube, scintillometer, Shack–Hartmann, diodo de 

avalanche de fóton único, nanofio supercondutor detector de fóton 

único, sensor de borda de transição, visible light photon conter, 

sensor de frente de onda 
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Posição, ângu-

lo, deslocamen-

to distância, 

velocidade, 

aceleração 

Acelerômetro, auxanometer, sensor de deslocamento capacitivo, 

sensor de queda livre, gravimetro, inclinômetro, telêmetro laser, 

linear encoder, Transformador linear diferencial variável (LVDT), 

liquid capacitive inclinometers, hodômetro, acelerômetro piezoelé-

trico, sensor de posição, codificador rotativo, Transformador dife-

rencial variável rotativo, selsyn, sensor de movimento repentino, 

sensor de inclinação, tacômetro, indicador de espessura ultrassô-

nico 

Pressão 

Barograph, barômetro, medidor de aceleração, medidor Bourdon, 

filamento quente calibre de ionização, medidor de ionização, me-

didor McLeod, tubo u oscilante, permanent downhole gauge, me-

didor pirani, sensor de pressão, medidor de pressão, sensor tátil, 

time pressure gauge 

Proximidade, 

presença 

Sensor alarme, radar Doppler, detector de movimento, sensor de 

ocupação, sensor de proximidade, sensor infravermelho passivo, 

reed switch, stud finder, sensor de triangulação, interruptor de to-

que, luva virtual 

Tecnologia de 

sensor 

Sensor de pixel ativo, biochip, biosensor, sonda de capacitância, 

sensor catadioptric, eletrodo de pasta de carbono, displacement 

receiver, filme eletromecânico, sensor electro-òptico, Fabry–Pérot 

interferometer, sensor de imagem, sensor indutivo, sensor inteli-

gente, lab-on- achip, leaf sensor, machine vision, micro- sensor 

arrays, fotoelasticidade, RADAR, groundpenetrating radar, radar 

de abertura sintética, sensor array, sensor de grade, sensor de nó, 

soft sensor, SONAR, sistema de posicionamento acústico subma-

rino, staring array, transdutores, sensor ultrassônico, sensor de 

vídeo, visual sensor  network, ponte de Wheatstone 
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Térmica, calor, 

temperatura 

Bolómetro, tira bimetálica, calorímetro, medidor de temperatura 

dos gases de escape, medidor de Gardon, célula de Golay, sensor 

de fluxo de calor, termômetro infravermelho, microbolômetro, radi-

ômetro de micro-ondas, net radiômetro, termômetro de quartzo, 

detector de temperatura de resistência, termômetro de resistência, 

sensor de temperatura band gap do silício, medidor de temperatu-

ra, termistor, termopar, termômetro 

Outros senso-

res e técnicas 

de sensores 

relacionados 

Processamento de imagem analógica, holografia digital, frame 

grabbers, sensores de intensidade e as suas propriedades, mi-

croscopia de força atômica, compressão de sensoriamento, senso-

res hiperespectrais, scanner de ondas milimétricas, ressonância 

magnética, tomografia de coerência óptica, tomografia por emis-

são de pósitrons, quantização (processamento de sinal), imagiolo-

gia gama, deflectometria Moire, técnicas de desembrulhar a fase, 

câmera time-of-flight, scanner 3-D com luz estruturada, câmera 

omnidirecional, sensor catadioptric, tomografia computadorizada 

por emissão de fóton único (SPECT), estimulação magnética 

transcraniana (TMS). 

Tabela 5 - Lista de sensores e tipos [20, p. 100-103]. 

3.2 QUAIS SÃO AS TECNOLOGIAS UTILIZADAS PELA INTERNET DAS 

COISAS 

3.2.1 Ipv4  

“O elemento que mantém a Internet unida é o protocolo da camada de re-

de, o Internet Protocol (IP)” [25, p.460], projetado com o objetivo de interligação de 

redes, o IP fornece o transporte de datagramas sem garantias entre dois hosts, es-
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tando ou não na mesma rede [25]. Na internet cada interface de rede deve possuir 

um endereço IP, que indica o número da rede e do host, uma combinação exclusiva 

onde a princípio nunca existirá dois endereços IP iguais na internet [25].  O endereço 

IPv4 tem comprimento de 32 bits que equivale a um total de 232 endereços possí-

veis, cerca de 4 bilhões de endereços possíveis [26]. Em 2010 menos de dez por 

cento dos endereços IPv4 não estavam alocados [20], de acordo com a CISCO nes-

te mesmo ano 12,5 bilhões de dispositivos estavam conectados a internet [4], este 

grande número de dispositivos conectados só é possível pelo Network Address 

Translatiom (NAT) que foi uma solução temporária. A ideia básica por trás da NAT é 

que uma empresa que possua vários dispositivos conectados a internet tenha ape-

nas um ou um número muito pequeno de endereços IP para tráfego na internet, to-

dos estes dispositivos terão seus endereços exclusivos para tráfego interno, porém 

quando um pacote é enviado para internet ocorre uma conversão de endereço, os 

endereços reservados para redes internas são [25]: 

 10.0.0.0 – 10.255.255.255/8 com 16.777.216 hosts 

 172.16.0.0 – 172.31.255.255/12 com 1.048.576 hosts  

 192.168.0.0 – 192.168.255.255/16 com 65.536 hosts 

Estes endereços não podem ser enviados à internet [25] e a conversão 

destes endereços é feita através de um roteador, que para o mundo externo é ape-

nas um único equipamento com endereço único, este roteador NAT possui uma ta-

bela de tradução que guarda os endereços IP e números de porta, da Local Area 

Network (LAN) e Wide Area Network (WAN) para poder entregar os pacotes vindos 

da internet aos seus respectivos destinatários [26], mas o NAT é apenas uma solu-

ção temporária a solução real é a transição para o IPv6. 

3.2.2 Ipv6  

Devido ao número insuficiente de endereços IP disponibilizados pelo IPv4 

a Internet Engineering Task Force (IETF) desenvolveu o IPv6, com um cabeçalho 

aprimorado, vários campos do IPv4 foram descartados ou se tornaram opcionais, a 

nova codificação de opções concede um processamento de opções mais flexível e 
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um cabeçalho de tamanho fixo de 40 bytes permite um processamento mais rápido 

[26]. Em IoT6 é feito um levantamento dos pontos que tornam o IPv6 essencial para 

a internet das coisas [27], são eles: 

 O tamanho limitado dos pacotes IPv4, faz a transição para o IPv6 inevitável 

[27]. 

 O IPv6 oferece 2128 endereços únicos [27]. O que permitirá 7*1023 endereços 

IP por metro quadrado do planeta [25]. 

 Resolver as barreiras do NAT, onde os usuários NAT acessam a internet, mas 

não podem ser acessados diretamente a partir da internet, a quebra da liga-

ção original fim-a-fim e os processos de autenticação prejudicados [27]. 

 Melhoria na segurança, fornecendo conectividade fim-a-fim, com um meca-

nismo de roteamento mais distribuído. Uma melhoria contínua de seus recur-

sos de segurança é apoiada por uma grande comunidade de usuários e pes-

quisadores, incluindo o IP Security Protocol (IPSec) [27]. 

  Pilhas pequenas disponíveis, a versão compacta do IPv6 o IPv6 over Low 

power wireless Personal Area Networks (6LoWPAN) [27]. 

 Fornece soluções para apoiar a mobilidade [27]. 

 Mecanismo de autoconfiguração de endereço (mecanismo Stateless) [27]. 

3.2.3 6loWPAN 

Tecnologia desenvolvida pelo IETF com a finalidade de possibilitar a utili-

zação do protocolo IPv6 em redes IEEE 802.15.4 [28]. O 6LoWPAN é indicado para, 

aplicações onde dispositivos embarcados precisam se comunicar com serviços ba-

seados na internet, redes heterogêneas de baixo consumo de energia precisam ser 

unidas, redes que precisam ser abertas, reutilizáveis e desenvolvidas para novas 

utilizações e serviços, e quando escalabilidade é necessária em redes com grandes 

infraestruturas com mobilidade [28]. 

Uma over Low power wireless Personal Area Networks (LoWPAN) é uma 

coleção de nós 6LoWPAN que compartilham o prefixo de um endereço IPv6 (os pri-

meiro 64 bits), que podem ser definidas como LoWPANs ad hoc quando não há co-
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nexão com a internet e sem uma infraestrutura, LoWPANs simples estão conectados 

a um roteador de borda LoWPAN para outra rede IP e LoWPANs estendidas possu-

em vários roteadores de borda e um backbone que os interliga. Este roteador de 

borda é responsável pela comunicação da rede LoNPAN com outra rede, nós LoW-

PAN são livres para se mover entre roteadores de borda ou até mesmo entre LoW-

PANs [28]. A figura 10 ilustra esta arquitetura. 

 

Figura 10 - arquitetura 6LoWPAN [28. p,14]. 

 O protocolo de transporte mais comum utilizado pelo 6LoWPAN é o user 

datagram protocol (UDP) e o internet control message protocol v6 (ICMPv6), o 

transmission control protocol (TCP) não é muito utilizado por motivos de complexi-

dade, eficiência e desempenho [28].  

O IPv6 possui um valor mínimo de Maximum Transmission Unit (MTU) de 

1280 bytes, no entanto uma rede IEEE 802.15.4 o tamanho máximo de um pacote é 

127 bytes, logo uma das principais funções do 6LoWPAN é a fragmentação e re-

montagem de pacotes, outras duas importantes funcionalidades do 6LoWPAN são a 

compressão do IPv6 e cabeçalhos de sequência, e apoiar a camada de enlace inter-

ligando enlaces heterogêneos [28].  
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3.2.4 Arduino 

Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica open-souce basea-

da em hardware e software livre, destinado as pessoas interessadas em criar ambi-

entes e objetos interativos. Um Arduino possui um hardware baseado em microcon-

trolador AVR Atmel, este microcontrolador pode ser programado com a linguagem 

de programação Arduino que é baseada em Wiring e o ambiente de desenvolvimen-

to arduino que é baseado no ambiente Processing, a Integrate Development Envi-

ronment (IDE) do Arduino pode ser executado em Windows, MAC e Linux [23]. Mi-

crocontroladores Arduino utilizam três tipos de memórias internas, Flash onde o pro-

jeto é armazenado, SRAM onde são criadas e manipuladas as variáveis em tempo 

de execução e EEPROM memória onde os programadores podem utilizar para ar-

mazenar informações de longo prazo [23].   

Arduinos são capazes de ler entradas como dados de um sensor, uma bo-

toeira sendo ativada ou dados vindos da internet e gerar uma saída, como ligar al-

gum dispositivo ou transmitir informações pela internet. Placas Arduino possuem 

pinos digitais que podem ser configurados como entrada ou saída e pinos analógi-

cos de entrada, a fonte de alimentação para um Arduino deve fornecer de 7 a 12 

Volts de potência de corrente contínua (DC) ou pode ser alimentado pela porta USB, 

a mesma utilizada para programá-lo [23]. A figura 11 ilustra um sensor de distância 

por ultrassom conectado a um Arduino. 
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Figura 11 - Arduino conectado a um sensor de distância [23]. 

Os produtos Arduino possuem vários módulos oficiais que podem ser adi-

cionados, que são uma forma de placas tradicionais menores, por exemplo escudos 

que são placas que podem ser conectadas a placas tradicionais dando-lhe recursos 

extras como, por exemplo, Wifi [23].  

 

3.2.5 RFID 

Radio Frequency Identification (RFID) é uma etiqueta inteligente que per-

mite captura de dados sobre um objeto através de ondas de rádio, usada para identi-

ficar objetos, esta tecnologia existe desde a década de 40 e no inicio desenvolvida 

para substituir o código de barras, mas ela não se limita só a isto, pois ela é uma 

tecnologia que ajudará na gestão de empresas e da vida reduzir desperdícios, limitar 

roubos, gerir inventários, simplificar a logística e aumentar a produtividade [29]. Exis-

tem muitas aplicações paras as etiquetas RFID, atualmente pedágios já utilizam esta 

tecnologia, onde carros identificados com uma etiqueta RFID não precisão parar pa-

ra efetuar o pagamento os dados do veículo são recolhidos pela etiqueta e salvos 

em um banco de dados para que posteriormente seja efetuado o pagamento [29]. 
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Um sistema de RFID e composto por dois componentes um transponder e 

um leitor, o transponder é a etiqueta RFID que consiste normalmente de uma antena 

e um microchip eletrônico, as etiquetas são divididos em dois tipos [29]: 

 Ativos – São alimentados por bateria e normalmente permitem processos de 

escrita e leitura [29]. 

 Passivos – Não possuem fonte de energia, sua alimentação é fornecida pela 

onda eletromagnética emitida pelo leitor que gera uma corrente elétrica na an-

tena do transponder [29]. 

Um transponder é ativado quando recebe de um leitor uma onda na mes-

ma frequência que a sua, e pode ser de diversos formatos, tamanhos e materiais e 

pode ser encapsulada por diversos materiais [29].  

 

O Leitor é responsável por ativar a etiqueta para enviar ou trocar informa-

ções através de um sinal de rádio, os leitores podem ser fabricados de várias for-

mas, as versões completas possuem a antena, o transceiver e o decodificador, po-

dem até ser instalados em aparelhos comuns, como um celular, onde uma pessoa 

em uma loja com produtos equipados com etiquetas RFID pode obter preço e espe-

cificações do produto, o leitor não precisa de campo visual para realizar a leitura da 

etiqueta [29]. A figura 12 ilustra um leitor fazendo a leitura de um transponder. 

 

Figura 12 - exemplo de leitor [29]. 

As ondas de radio irradiadas pelos sistemas de RFID operam em duas 

faixas de frequência, de 30KHz a 500KHz classificado em sistemas de baixa fre-

quência e de 850MHz a 950MHz e 2,4GHz a 2,5GHz classificado em sistemas de 

alta frequência [29]. O sistema de baixa frequência é utilizado para leitura de curta 

distância e de baixo custo operacional, geralmente utilizada para controles de aces-

so, rastreabilidade e identificação, e o sistema de alta frequência é utilizado para 
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leituras em médias e longas distâncias e de alta velocidade, geralmente utilizado 

para leitura de etiquetas em veículos e coleta de dados automática [29].   

3.2.6 Redes de Sensores Sem fio  

Uma rede de sensores sem fio (RSSF) é estruturada como uma rede Ad-

Hoc classificada como Mobile Ad-Hoc Network (MANET), cada nó desta rede é um 

dispositivo sensor que possui algum poder computacional [30], este dispositivo sen-

sor possui os seguintes componentes: 

 Unidade de comunicação – Responsável pela transmissão e recepção dos 

dados, representada pelo transceptor [31];  

 Unidade de Computação – Responsável pelas atividades computacionais do 

nó, representada por dispositivos de memória e processador [31]; 

 Unidade de energia – Responsável pela alimentação do nó, representada 

por geralmente uma bateria de energia finita [31]; 

 Unidade de sensoriamento – Responsável pela captura de informações do 

ambiente, representada por sensores [31]. 

Uma característica da RSSF é a auto-organização, possuem baixa orga-

nização dos seus elementos, muitas vezes construídas com lançamentos aleatórios 

dos nós na área de monitoramento, e por muitas vezes possuírem baterias limitadas 

ou até mesmo a ação do ambiente pode fazer com que algum nó deixe de funcionar, 

logo a rede tem que ser capaz de se organizar e manter o seu funcionamento [31]. 

As RSSFs podem ser aplicadas no meio ambiente para monitorar e con-

trole de poluição, mapeamento da biodiversidade, entre outros, no trânsito o trans-

porte poderá se tornar mais autônomo evitando muitos acidentes de trânsito e um 

melhor controle das vias, entre muitas outras aplicações [31]. 

A comunicação dos nós é feita por rádio frequência e é baseada em al-

guns protocolos, os mais comuns são apresentados na tabela 6. O mais difundido 

hoje é o padrão ZigBee [30]. 

 Padrões 
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IEEE 802.11g 
(Wifi) 

IEEE 802.15.1 
(BlueTooth) 

IEEE 802.15.4 
(ZigBee) 

Alcance 50-100 m 10-100 m 10-100 m 

Frequência 2.4-5.0 GHz 2.4 GHz 2.4 GHz 

Complexidade Alta Alta Baixa 

Consumo de energia Alta Média Baixa 

Tabela 6 – Comparativo dos protocolos mais comuns [30]. 

3.2.7 IEEE 802.15.4 

“O Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) é uma organi-

zação profissional sem fins lucrativos, que tem como objetivo promover o desenvol-

vimento tecnológico em beneficio da sociedade [32]” e é responsável pelas normas 

IEEE 802 que fornece especificações para a camada física e a de controle de aces-

so ao meio (MAC) de uma rede, a norma 805.15 define o padrão de rede de área 

pessoal sem fio (WPAN), que garante as especificações de redes pessoais com bai-

xa potência e custo reduzido. Uma rede 802.15.4 possui uma complexidade muito 

reduzida que funciona com débitos binários baixos, que permite um baixo consumo 

de energia, esta rede pode ser utilizada com dispositivos Zig Bee com alcance má-

ximo de 300 metros [32]. 

O padrão 802.15.4 utiliza as bandas de frequência denominadas Industrial 

Scientific Medicin (ISM) que não precisa ser licenciada, com modulações Binary 

Phase Shift Keying (BPSK) e Ortognal-Quadrature Phase Shift Keying (O-QPSK) 

[32]. Na banda 868 MHz só existem um canal e permite débitos binários até os 20 

kbps, é a rede que permite a maior área de cobertura por sofrer menos perdas de 

atenuação devida sua baixa frequência, utiliza a modulação BPSK. A banda 915 

MHz tem disponíveis dez canais e permite débitos binários até os 40kbps, utiliza a 

modulação BPSK. A banda 2.4 GHz tem disponíveis dezesseis canais e permite dé-

bitos binários até os 250kbps, utiliza a modulação O-QPSK [32]. 

A camada MAC é responsável pelo acesso à camada física, permite con-

trolar o acesso ao meio, utilizando mecanismo de prevenção de colisão Carrier Sen-

se Multiple Access – Collision Avoidance (CSMA-CA) e fornece outras funcionalida-
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des como associação e dissociação de dispositivos, reconhecimento de entrega de 

tramas, validação de tramas, efetua o sincronismo enviando tramas Beacon periodi-

camente [32]. 

A norma permite três tipos de dispositivos na rede, PAN Coordenador 

FFD responsável por coordenar a rede, dispositivos de função completa (FFD) funci-

ona em qualquer topologia e tem a capacidade de coordenar a rede e dispositivos 

de função reduzida (RFD) não tem a capacidade de coordenar [32]. As redes podem 

utilizar topologias em estrela, malha, arvore ou uma topologia combinada, sendo es-

ta a mais complexa utilizando um misto de várias topologias [32], na figura 13 são 

ilustradas estas topologias. 

 

Figura 13 - Topologias possíveis [32]. 

3.2.8 RPL 

O protocolo de roteamento IPv6 para redes com baixo consumo de ener-

gia e perdas (RPL) foi proposto pela Internet Engineering Task Force (IETF) para 

roteamento de redes 6LoWPAN (RFC6550), projetado especificamente para supor-

tar as características das redes com baixo consumo de energia e perdas (LLN) e 

minimizar o tráfego de controle [33]. É um protocolo do tipo distance vector que traz 
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vários conceitos que o tornam bastante flexível, embora relativamente complexos e 

utiliza três padrões de tráfego: ponto a ponto, ponto a multi pontos e multi pontos a 

multi pontos [33]. A topologia da rede é baseada em Directed Acyclic Graph (DAG) 

com uma estrutura em arvore, mas a fim de aumentar a confiabilidade o RPL adota o 

conceito de diversidade espacial, diferente de uma arvore tradicional, onde um nó é 

associado a apenas um nó pai em um grafo RPL um nó pode estar associado a vá-

rios nós pais criando caminhos alternativos [33]. 

A organização dos nós é feita em um conjunto de Destination Oriented 

DAGs (DODAGs) onde os nós de maior visibilidade são as raízes dos DAGs. Uma 

instância do protocolo RPL é identificada por um RPLInstanceID, pode conter múlti-

plos DODAGs, onde cada um possui um único DODAGID, onde a combinação de 

um RPLInstaceID e um DODAGID representa um único nó DODAG na rede [33]. 

O RPL por meio de Object Functions (OFs) suporta aplicações com dife-

rentes requisitos, uma OF seleciona caminhos no DODAG, define as métricas de 

roteamento e funções relacionadas são empregadas pelos nós, todos os DODAGs 

dentro de uma mesma instancia RPL utilizam uma mesma OF [33]. Outro conceito 

importante no RPL é o rank que é um número calculado nos nó roteadores e que 

identifica sua posição em relação aos outros nós e a raiz do DODAG, este conceito 

previne loops de roteamento e ajuda o nó a distinguir nós irmãos e nós pais [33]. O 

RPL define mensagens ICMPv6 denominadas DODAG information Object (DIO), 

para a descoberta de vizinhos e estabelecimento de rotas, a propagação das rotas é 

implementada pelo algoritmo Trickle (RCF 6206), que manipula os temporizadores a 

fim de acomodar rapidamente as mudanças de estado do roteamento, o Trickle es-

calona o envio de mensagens DIO buscando garantir um tempo de convergência 

baixo e sempre minimizar a quantidade de DIOs transmitidos [33]. 

3.2.9 NFC 

O Near Field Communications (NFC) é uma tecnologia comunicação sem 

fio de curto alcance, baseada na tecnologia RFID que utiliza sinais de radiofrequên-

cia para permitir a comunicação entre dispositivos eletrônicos em uma área próxima 
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[34]. O NFC opera na frequência de 13,56 MHz (banda sem licença), e a uma dis-

tância máxima de normalmente até 10 centímetros, oferecendo taxas de transmissão 

de dados de 106kbit/s, 212kbit/s, 424kbit/s e para o futuro são esperadas taxas mais 

elevadas [34].  

A transmissão de dados pode ocorrer de dois modos: ativa e passiva. No 

modo ativo os dois dispositivos geram seu sinal de rádio para transmitir os dados e 

no modo passivo apenas um dispositivo gera ao sinal de radio, enquanto o outro uti-

liza a modulação de carga para a transferência de dados [34]. 

A necessidade de proximidade entre dois dispositivos já fornece alguma 

segurança ao NFC, mas não torna impossível a interceptação do sinal, para garantir 

a segurança o NFC atualmente está avaliando duas opções de protocolos o Single 

Wire Protocol (SWP) e o Signal-in-Signal-out Connection (S2C),que se tratam de 

uma interface de comunicação segura entre o controlador NFC e o elemento de se-

gurança (em dispositivos moveis o cartão SIM), sendo o SWP a opção mais aceita 

pelo Groupe Speciale Mobile Association (GSMA) [34]. Mas nem todas as preocupa-

ções de segurança e privacidade podem ser tratadas pela tecnologia NFC, parte 

desta responsabilidade deve ser atribuída aos desenvolvedores de aplicativos [34].  

A tecnologia NFC irá oferecer muitas conveniências e benefícios aos usu-

ários, o grande foco tem sido na alternativa do NFC como cartão de crédito, mas 

esta é uma das varias funcionalidades do NFC, por exemplo, bilhetes de cinema ou 

metrô, identificação pessoal, ligar o carro, no comércio produtos equipados com tags 

NFC oferecerão descrições mais detalhadas do produto, comprovando sua superio-

ridade sobre o código de barras [36]. E como a tag permite a leitura e escrita, em um 

carro, dados como última revisão ou troca de óleo podem estar gravadas junto ao 

veículo, uma casa conectada pode ser aberta via NFC, dados como tempo no micro-

ondas podem ser passados apenas tocando o produto no micro-ondas [35], entre 

outras funcionalidades se mostrando uma ferramenta fundamental para a internet 

das coisas.    
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4 DIFICULDADES E DESAFIOS RELACIONADOS À IN-

TERNET DAS COISAS 

A internet das coisas já está dando seus primeiros passos, mas para que 

se torne uma realidade alguns desafios devem ser superados, neste capitulo são 

listadas as maiores dificuldades e desafios para a internet das coisas.  

4.1 INTERNET DAS COISAS E PRIVACIDADE 

A privacidade é um assunto muito importante para a internet das coisas, 

que impõe várias barreiras às tecnologias envolvidas na internet das coisas, pois 

esse conceito está fortemente ligado à vida das pessoas [17]. 

A internet das coisas representa um ambiente em que a privacidade dos 

indivíduos está ameaçada, diferente da internet de hoje será impossível que indiví-

duos controlem suas informações pessoais, até mesmo indivíduos que não utilizam 

qualquer serviço da internet das coisas terão problemas com sua privacidade, câme-

ras e sensores monitorando desde a localização até mesmo sinais vitais, tais infor-

mações não podem estar disponíveis a qualquer um [17]. Por exemplo, em um am-

biente onde é feito o controle de iluminação e temperatura através de sensores, a 

posição e movimento de pessoas não deve estar ligada a sua identidade, e os dados 

coletados após serem processados deve ser eliminados, no caso de uma rede de 

sensores o problema se torna mais complicado, o indivíduo entrando numa área de 

uma rede de sensores não pode controlar o que pode ser coletado, nesta situação a 

rede de sensores deve se limitar em coletar apenas o que for necessário para a apli-

cação, e se esta rede de sensores fosse composta por câmeras a imagem das pes-

soas deveria ser borrada a fim de proteger a sua privacidade, e no caso de alguma 

ocorrência em que as imagens sejam necessárias, oficiais de justiça podem recons-

truí-la [17]. A privacidade deve ser protegida de modo que os indivíduos controlem 

quando e quais de seus dados podem ou não ser recolhidos, além disso os dados 
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recolhidos devem ser utilizados apenas com o objetivo de apoiar serviços autoriza-

dos por entidades autorizadas e estes dados devem ser armazenados apenas os 

que sejam estritamente necessários [17]. 

Em [37] é listado as propriedades que um sistema deve atender para que 

privacidade dos indivíduos não seja invadida, são elas: 

 

 O indivíduo deve ser capaz de escolher compartilhar ou não informações com 

outra pessoa. 

  O indivíduo deve ser capaz de controlar totalmente o mecanismo utilizado pa-

ra garantir a sua privacidade. 

  O indivíduo deve ser capaz de decidir para que finalidade a informação será 

utilizada. 

  O indivíduo deve ser informado sempre que seus dados são utilizados e por 

quem. 

  Durante as interações entre um indivíduo e um sistema da internet das coi-

sas, somente informações estritamente necessárias devem ser divulgadas ou 

armazenadas. 

 Não será possível inferir a identidade do indivíduo através da associação de 

informações disponíveis em várias fontes. 

 Informações obtidas para um propósito específico não devem ser utilizadas 

para outra finalidade. 

 

Para garantir tais propriedades muitas soluções devem ser desenvolvidas 

e definidas tanto em software como em hardware, tais soluções para o contexto de 

internet das coisas não são simples e requer mais esforço de pesquisa [17]. 

4.2 INTERNET DAS COISAS, IPV4 E IMPLANTAÇÃO DE IPV6 

A falta de endereços IP disponíveis é um grande problema para a internet. 

Atualmente, os endereços  IPv4 já estão esgotados e o NAT que antes ficava restrito 

a borda da rede, hoje está sendo implantado no núcleo da rede, uma solução tempo-
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rária que não se sabe muito bem as consequências, falhas dentro do NAT na borda 

de rede ficam limitadas na borda da rede, mas agora o NAT no núcleo da rede pode 

trazer grandes problemas, até mesmo falhas de segurança, acrescentando comple-

xidade à rede, perdendo eficiência e flexibilidade características centrais da internet 

[38]. E se a internet hoje já apresenta tais dificuldades com a internet das coisas, 

com o IPv4 se torna impossível. 

A solução para a escassez de endereços é o IPv6, mas o grande proble-

ma é que o protocolo IP é um protocolo fim-a-fim, logo quando um dispositivo envia 

um datagrama IPv4 o que chega é um datagrama IPv4, o IPv4 não é compatível com 

o IPv6, hoje a grande maioria dos dispositivos opera em ambos os protocolos, mas a 

adoção do IPv6 é muito lenta, poucos provedores oferecem o IPv6 a seus clientes, 

não existe muito esforço para levar o IPv6 ao interior da rede, uma solução desen-

volvida durante os anos 90[39], mas que até o momento apenas 10% dos dispositi-

vos conectados utilizam o IPv6, de acordo com dados gerados por acesso ao Goo-

gle [38].  

Outra solução que IPv6 irá trazer é a quebra do isolamento das redes pri-

vadas pelo NAT, e o retorno da comunicação fim-a-fim, desta forma será possível 

que um usuário em seu local de trabalho acesse algum dispositivo em sua casa co-

mo uma câmera para verificar a localização dos filhos, ou que ao se aproximar de 

casa o carro envia um sinal de proximidade para sua casa para que a temperatura e 

iluminação sejam ajustadas. 

Para que a transição ocorra a interoperação é fundamental, as duas ver-

sões devem permanecer na rede simultaneamente se comunicando [40]. Para que 

os nós IPv6 se comuniquem em uma rede de infraestrutura IPv4 dois mecanismos 

foram desenvolvidos: 

 Dual-stack – Mecanismo que permite que os nós IPv6 tenham duas pilhas 

TCP/IP uma na versão 6 e outra na versão 4, através da versão do protocolo 

se determina qual pilha irá processar o pacote, permitindo que nós IPv6 se 

comuniquem com nós IPv4, um nó dual-stack troca pacotes com nós IPv4 e 

IPv6 utilizando os endereçamentos respectivos [40]. 

 Tunneling – Mecanismo que transmite um pacote IPv6 como parte dos dados 

de um pacote IPv4, para que dois nós IPv6 possam se comunicar através de 

uma rede que só suporte IPv4 [40]. A rede IPv4 é vista como um túnel e os 
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nós das duas extremidades devem ser capazes de utilizar as duas versões de 

protocolo [40]. 

4.3 INTERNET DAS COISAS E A SEGURANÇA 

Hoje várias ameaças à segurança se proliferam pela internet como vírus, 

cavalos de Tróia, negação de serviços e o envio de spams, e uma das principais 

causas com a falta de segurança é a ausência de segurança no núcleo da rede, que 

foi projetada inicialmente para ser utilizada por usuários confiáveis e que possuíam 

conhecimento técnico, a abertura da internet trouxe inúmeras ameaças, outra grande 

falha de segurança na arquitetura da internet é a ausência de um mecanismo de 

responsabilização, para punir ou premiar entidades de acordo com suas atitudes, 

mas problemas como o IP spoofing e o NAT criam problemas para punir usuários 

maliciosos [41], e a internet das coisas pode piorar este cenário, a internet das coi-

sas é extremamente vulnerável por três razões. Em primeiro lugar seus componen-

tes podem ficar espalhados por ambientes sem vigilância, onde esses componentes 

podem ser atacados fisicamente. Em segundo lugar a maior parte da comunicação é 

sem fio o que facilita a espionagem, e em terceiro lugar a grande parte dos compo-

nentes de internet das coisas se caracteriza por possuir baixa capacidade de ener-

gia e poucos recursos de computação (principalmente componentes passivos), por-

tanto eles não podem implementar sistemas complexos de segurança [17]. 

Para o primeiro tipo de ataque a memória pode ser protegida com uma 

senha tanto para operações de leitura ou escrita, exemplos de tags com essa tecno-

logia é a EPCglobal class-1 generation-2 e ISO/IEC 18000-3 [17]. Para proteger os 

dados contra o segundo tipo de ataque, a autenticação seria uma solução, mas se 

torna inviável para etiquetas RFID e nós sensores, como a autenticação requer uma 

infraestrutura mínima para atingir seu objetivo através de troca de mensagens, e eti-

quetas RFID passivas não podem trocar muitas mensagens com servidores de au-

tenticação, o mesmo acontece com nós sensores [17]. Várias soluções têm sido 

propostas para sistemas de RFID e RSSF, mas nenhuma solução existente resolveu 

o problema de ataque de Proxy, também conhecido como ataque Man-in-the-middle, 
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um exemplo deste ataque pode ser dado da seguinte forma, durante a autenticação 

entre dois nós A e B um nó atacante se posiciona entre os dois nós e se passa por B 

para A e por A para B, quando A iniciar a comunicação o nó atacante irá passar para 

B o sinal exato ou modificado de A, e o mesmo quando B responder, o ataque pode 

ser realizado até quando o sinal for criptografado [17]. E para o terceiro caso algo-

ritmos típicos de criptografia gastam grande quantidade de recursos, e tais soluções 

não podem ser aplicadas a etiquetas RFID e nós sensores, já existem soluções pro-

postas para este problema como esquemas de criptografia por chave simétrica mas 

ainda está em um estágio inicial e requerem grande esforço de pesquisa [17]. 

 

4.4 FONTES DE ENERGIA AUTOSSUSTENTÁVEIS 

Na internet das coisas e principalmente nas redes de sensores sem fio os 

sensores devem ser autossustentáveis, realizar a troca de baterias em uma quanti-

dade de sensores que podem chegar a bilhões no planeta é uma tarefa inviável, logo 

estes sensores devem ser capazes de gerar energia através de elementos ambien-

tais, como vibrações, luz e fluxo de ar [4].  

Atualmete já existem várias soluções em energia autossustentável, mas o 

uso de grandes painéis de energia solar ou grandes sensores capazes de gerar 

energia pela força dos ventos ou do calor é impraticável em muitas aplicações da 

Internet das coisas, devido a sensores com tamanho muito reduzido [42]. Empresas 

como a Texas Instruments (TI) e a universidade de Washington desenvolveram pos-

síveis soluções para este problema. 

A TI desenvolveu um kit que converte a luz do ambiente em energia, 

chamado de eZ430-RF2500-SEH permite a criação de redes de sensores autôno-

mas, é uma ferramenta de desenvolvimento completa que fornece hardware e sof-

tware necessário para usar o micro controlador MSP430F2274 e o transceptor wire-

less CC2500 de 2,4 GHz.  A figura 14 ilustra o eZ430-RF2500-SEH. 
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Figura 14 - eZ430-RF2500-SEH [43]. 

Já a universidade de Washington criou uma nova técnica, chamada pelos 

pesquisadores de “retrodifusão ambiente”, que utiliza os sinais sem fio de TV e celu-

lares que já estão em toda parte, tanto como fonte de energia, como meio de comu-

nicação, tecnologia bastante promissora que pode ter aplicações em diversas áreas, 

pode ate mesmo ser posicionado dentro de uma estrutura de concreto a fim de moni-

torar a estrutura ou em um smartphone [44]. A figura 15 ilustra um dispositivo equi-

pado com a retrodifusão ambiente. 

 

Figura 15 - Dispositivo de retrodifusão ambiente [44]. 
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5 ESTUDO DE CASO DA INTERNET DAS COISAS 

A internet das coisas pode ser aplicada nas mais diversas áreas, desde atividades 

de grandes empresas como em atividades comuns do cotidiano, neste capitulo são 

apresentadas algumas das inúmeras aplicações da IoT. 

5.1 CASAS INTELIGENTES 

Já existem vários exemplos de casas inteligentes, onde cada objeto é cui-

dadosamente selecionado e ajustado para interoperar com outros objetos, mas infe-

lizmente esta tecnologia é muito cara para a maioria das pessoas, este cenário vai 

mudar a partir do momento em que os objetos inteligentes saibam os protocolos inte-

roperáveis, removendo a necessidade de sistemas dedicados desenvolvidos inde-

pendentemente [18]. Atualmente já existem várias soluções de objetos inteligentes, 

como tomadas inteligentes capazes de controlar luzes, eletrônicos e aparelhos de 

pequeno porte, que podem ser programados para ligar e desligar automaticamente 

com base em uma programação fixa ou em resposta a outras atividades, sensores 

que monitoram portas e janelas, temperatura, movimento, porém todos estes dispo-

sitivos dependem de um Hub para serem acessados [45]. No futuro com a internet 

das coisas cada objeto será endereçável (IPv6) e inteligente, desde uma televisão 

até a uma maçaneta, e um controlador de gestão global da casa vai ser capaz de 

controlar cada objeto inteligente único [18]. Estes objetos inteligentes irão colaborar 

de forma autônoma, para conservar energia, e sinalizando caso alguma coisa não 

esteja dentro da normalidade, como um vazamento de água ou gás e até caso al-

gum objeto não esteja funcionando de forma correta, estes objetos serão capazes 

de identificar o perfil de cada habitante da casa a fim de aumentar o conforto propor-

cionado, se deve ou não ligar o som e a música mais indicada, controlar a tempera-

tura da água no banheiro de acordo com cada habitante [18].  
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5.2 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA – REDE ELETRICA 

A rede elétrica inteligente (REI) ou smart grid (SG) baseia-se na utilização 

intensiva de tecnologia de automação, computação e comunicação para monitora-

mento e controle da rede elétrica, permitindo também que objetos inteligentes tro-

quem informações e ações de controle entre os diversos segmentos da smart grid 

[46]. Algumas das características atribuídas à smart grid são: 

 Auto recuperação: capacidade de automaticamente detectar, analisar, res-

ponder e restaurar falhas na rede; 

 Empoderamento dos consumidores: habilidade de incluir os equipamentos e 

comportamento dos consumidores nos processos de planejamento e opera-

ção da rede; 

 Tolerância a Ataques externos: capacidade de mitigar e resistir a ataques físi-

cos e cyber-ataques; 

 Qualidade de energia: prover energia com a qualidade exigida pela sociedade 

digital; 

 Acomodar uma grande variedade de fontes e demandas: capacidade de inte-

grar de forma transparente (plug and play) uma variedade de fontes de ener-

gia de várias dimensões e tecnologias;  

 Reduzir o impacto ambiental do sistema produtor de eletricidade: reduzindo 

perdas e utilizando fontes de baixo impacto ambiental; 

 Viabilizar e beneficiar-se de mercados competitivos de energia: favorecendo o 

mercado varejista e a micro geração [46]. 

A implantação das REIs será caracterizada por três mudanças na infraes-

trutura atual, sendo elas independentes. A primeira será a introdução de inteligência 

ao sistema de fornecimento de energia elétrica, na geração, transmissão e distribui-

ção, promovendo robustez, segurança e agilidade na rede. A segunda será a substi-

tuição dos medidores eletromecânicos por eletrônicos inteligentes, deixando de ter 

um papel passivo, irá fornecer inúmeras funcionalidades, com o medidor inteligente 

ou Smart Meters será possível à leitura automática da demanda de consumidores, 

conexão e desconexão de consumidores, disponibilização de informações do preço 
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da energia, controle coordenado de tensão e fluxo de reativos, detecção e restaura-

ção de falhas, para os consumidores será possível obter informações sobre o con-

sumo de energia horário, histórico de faturamento, indicativos da qualidade da ener-

gia ofertada e a introdução do conceito de micro geração distribuída, com o aumento 

do uso de painéis fotovoltaicos, micro geradores eólicos, células a combustível, etc., 

capazes de produzir energia para consumo próprio e venda para a concessionaria. A 

terceira será o uso da smart home, onde os eletrodomésticos inteligentes interconec-

tados ao medidor serão capazes de alterar sua demanda em função de sinais de 

preço ou relacionados com a confiabilidade do sistema elétrico, permitindo melhor 

gestão do consumo energético [47]. O tamanho do mercado e os ganhos previstos 

com a implantação das REIs podem ser estendidos para outros serviços públicos, 

evoluindo para o conceito de cidades inteligentes ou smart cities [47]. 

5.3 REDES VEICULARES (ITS) 

Os sistemas de transporte são para a sociedade moderna itens indispen-

sáveis, e os avanços tecnológicos vêm melhorando cada vez mais as experiências 

dos condutores e passageiros, que buscam proporcionar mais conforto e segurança, 

e o próximo passo nessa melhoria consiste em sistemas de comunicação que permi-

tem a interação entre os veículos e ofereçam condições necessárias para aplicações 

com diferentes requisitos sejam atendidas de forma adequada, essas aplicações 

compõem o sistema inteligente de transporte (Intelligent Transportation System – 

ITS) [48]. 

As redes veiculares são formadas entre os veículos ou entre os veículos e 

uma infraestrutura ao longo das ruas e rodovias, três arquiteturas são propostas: ad 

hoc puro (Vehicular Ad Hoc NETwork – VANET), onde os veículos se comunicam 

sem nenhum suporte externo, infraestruturada, onde nós estáticos que funcionam 

como pontos de acesso são distribuídos ao longo das ruas e rodovias, e a híbrida 

que é uma solução intermediária, que utiliza uma infraestrutura mínima. Uma série 

de desafios devem ser superados, dentre os principais desafios estão a alta mobili-

dade dos nós, o dinamismo dos cenários, escalabilidade em termos de números de 
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nós, a perda de conectividade durante a transmissão dos dados e o tempo reduzido 

em que dois nós permanecem em contato [48]. 

As aplicações de redes veiculares podem der divididas em três classes: 

 Segurança no trânsito – Um dos principais incentivos ao desenvolvimento 

das redes veiculares, em geral visam reduzir o número e a gravidade dos aci-

dentes através de troca de informações entre os veículos, nessa classe de 

aplicação são divulgadas informações sobre acidentes, sobre ocorrências no 

trânsito e sobre condições adversas da pista, essas informações podem ser 

apresentadas ao motorista ou utilizadas para acionar um sistema ativo de se-

gurança, essas aplicações impõem requisitos estritos de latência e confiabili-

dade para as mensagens e em geral tais mensagens se limitam aos nós pró-

ximos ao perigo [48]. 

 Entretenimento – A maioria das aplicações está associada à ubiquidade de 

acesso à internet, incluir adaptações de aplicações da internet as redes veicu-

lares, dentre as principais aplicações se destacam os serviços de mensagens 

instantâneas, a troca de música e filmes e distribuição de áudio e vídeo [48]. 

 Assistência ao motorista – Possui como objetivo auxiliar a condução do veí-

culo disponibilizando informações úteis, tais informações serão apresentadas 

ao condutor em momentos oportunos ou serão solicitadas pelo condutor atra-

vés de procedimentos de busca, alguns exemplos destas aplicações são: avi-

so de estacionamentos com vagas disponíveis, disseminação de informações 

de vias, controle de tráfego, auxilio a cruzamentos, condução conjunta de veí-

culo, localização em mapas, auxilio na direção em situações de pouca visibili-

dade e veículos sem condutor humano [48]. 

 

A integração das redes veiculares com a internet das coisas irá permitir a 

coleta de uma série de informações, estados de semáforos à frente, condições da 

estrada, atividade de pessoas e veículos ao logo da estrada e a partir destas infor-

mações, diferentes tipos de serviços e aplicações poderão ser desenvolvidos. A in-

ternet das coisas também será utilizada para aumentar a capacidade de processa-

mento e de sensoriamento dos veículos, sendo fundamental para aplicações que 

dependem de dados que estão fora do veículo [49]. 
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6 O FUTURO DA INTERNET DAS COISAS 

Será que a IoT vai mesmo se tornar realidade? Até onde a IoT pode chegar? Qual a 

aceitação da IoT? E o Brasil como está em relação a IoT? Estas perguntas e algu-

mas outras serão respondidas neste capitulo. 

6.1 O FUTURO DA INTERNET DAS COISAS NO MUNDO 

Atualmente algumas empresas já investem na internet das coisas, empre-

sas latino-americanas investem em média US$ 54,7 milhões em iniciativas focadas 

em internet das coisas, no Brasil o valor médio é de US$ 79 milhões, empresas eu-

ropeias planejam investir US$ 93,9 milhões em média, e em 2018 espera-se que 

empresas da América Latina gastem 22% dos seus orçamentos na internet das coi-

sas [50], uma nova rede de moda brasileira, a Memove já usa tags RFID costuradas 

em suas roupas para melhorar a eficiência logística da loja [52], as pessoas estão 

aderindo estas novas tecnologias, hoje os computadores pessoais que um dia foram 

objetos de prestigio, já estão ficando para trás, as pessoas querem mobilidade, es-

tudos realizados pela International Data Corporation (IDC) mostram que no Brasil as 

vendas de computadores pessoais só caem e os concorrentes smartphones e ta-

blets vem ganhando esse mercado [12]. Comparações feitas com dados de 2013 e 

2015 mostram o crescimento da IoT [53]: 

 Sensores colocados no mercado: 10 bilhões em 2013 e 55 bilhões em 2015; 

 Empresas participantes em consórcios e associações da IoT: 44 em 2013 e 

354 em 2015; 

 Desenvolvedoras focadas em IoT: 291 mil em 2013 e 813 mil em 2015; 

 Startups em IoT: 127 em 2013 e 1502 em 2015; 

 Coisas não conectadas: 2013 - 99,25 % e em 2015 - 98,85%; 

Estes números mostram que as empresas acreditam na internet das coi-

sas e estão investindo nela, e vários grupos como o Fórum brasileiro de IoT e o In-
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ternet of Things World Forum buscam mostrar a importância da IoT para a socieda-

de.  

É difícil saber até onde a IoT pode chegar, mas o próprio Tim Barnes-Lee, 

o inventor da internet, disse: “Eu jamais imaginei o que iria ser criado devido à in-

venção da internet” [53]. À medida que a população do planeta cresce é importante 

gerir melhor os recursos e, além disso, as pessoas querem viver vidas saudáveis, 

gratificantes e confortáveis [4], e a internet das coisas vai permitir isso, geladeiras 

que fazem as compras, impressoras que solicitarão toner direto as distribuidora an-

tes que ele acabe, empresas reduzirão perdas podendo monitorar quando seus pro-

dutos saem das prateleiras e quando produzir mais, idosos ficarão mais independen-

tes com equipamentos que irão monitorar sua saúde e irão ajudar nos afazeres do 

dia a dia, semáforos inteligentes que ajustam seus tempos de acordo com o trânsito, 

carros que acham estacionamentos com vagas e podem até mesmo dirigir para você 

enquanto fala ao telefone, em plantações sensores vão monitorar o solo para que 

sejam adubados e irrigados sem desperdícios, com as inovações na robótica e inte-

ligência artificial robores domésticos irão facilitar ainda mais a vida humana, uma 

coisa é certa a internet das coisas irá proporcionar um novo estilo de vida as pesso-

as. Existem estudiosos que vão mais longe, como Michio Kaku [51] que imagina o 

mundo em 2100 onde as pessoas serão como deuses da mitologia onde os compu-

tadores serão capazes de ler nosso pensamentos e seremos capazes de controlar 

objetos com a mente e com o a nanotecnologia seremos capazes de manipular obje-

tos para que se transformem em algo diferente, embora tais coisas pareçam inima-

gináveis, a internet das coisas é o próximo passo na direção destas tecnologias.  

Mark Weiser faz uma analogia entre a tecnologia e a escrita, que a milha-

res de anos foi inventada usando símbolos abstratos e se tornou preciosa e contro-

lada onde poucos a possuíam e depois foi se tornando comum, hoje ela está em to-

dos os lugares [11], e para o futuro podemos esperar a computação em tudo nas 

paredes, nos pulsos, nas roupas e tudo conectado. 
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7 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

A internet das coisas está se tornando uma realidade, a IoT vai facilitar 

ainda mais a vida e se tornar indispensável para a gestão da vida, proporcionando 

muito mais conforto, comodidade, segurança e assistência em áreas como na saú-

de, indústrias e etc...No intuito de que a IoT seja uma solução e não um problema 

para a vida das pessoas, vários desafios ainda devem ser superados antes da sua 

completa implantação, para que não ocorram problemas como: intercomunicação de 

aparelhos e privacidade. Estes equipamentos, se suscetíveis a ataques podem cau-

sar até mesmo colapso em sistemas de transporte público, sistemas de abasteci-

mento de energia e gás. Todos os serviços que serão gerenciados pela internet de-

vido a ataques de hackers, merecem a devida atenção.  

Novas tecnologias que dão suporte a IoT estão surgindo e algumas delas 

são necessárias para internet, como o IPv6 e com ele o 6LoWPAN, outras vão ser 

superadas ou aperfeiçoadas em um futuro próximo, para que os objetos fiquem mais 

autossuficientes e um dia a internet alcance a ubiquidade. 

A interação dos usuários com essas tecnologias também está mudando, 

atualmente com os smartphones a interação já mudou bastante e com a internet das 

coisas onde tudo estará conectado esta interação mudará ainda mais, ficando ainda 

mais imperceptível e natural. Fica claro também que uma nova área muito promisso-

ra está surgindo no mercado, tanto para empreendedores como para pessoas que 

desejam se qualificar para o mercado de trabalho. 

No intuito de se realizar trabalhos futuros sugere-se pesquisas nas áreas 

de: algoritmos de roteamento mais eficientes, RFID abordando seu potencial e os 

benefícios que ele trará, formas de garantir a privacidade na IoT, Mecanismos para 

garantir os requisitos de QoS na IoT, protocolos de comunicação para a IoT, ferra-

mentas web para gestão de vários equipamentos inteligentes. 



 62 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. WEISER, Mark. The Computer for the 21st Century, disponível em 

<http://www.ubiq.com/hypertext/weiser/SciAmDraft3.html> acesso em 06 Ago. 

2015. 

2. IMASTERS, Pesquisa revela que 20% das empresas já investem em In-

ternet das Coisas, disponível em <http://imasters.com.br/noticia/pesquisa-

revela-que-20-das-empresas-ja-investem-em-internet-das-coisas/> Acesso 

em 06 ago. 2015. 

3. ITU. MDGs 2000-2015: ICT revolution and remaining gaps, disponível em 

<http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/facts/default.aspx> Acesso em 6 

Ago. 2015. 

4. EVANS, Dave, A Internet das Coisas Como a próxima evolução da inter-

net esta mudando tudo, disponível em 

<http://www.cisco.com/web/BR/assets/executives/pdf/internet_of_things_iot_ib

sg_0411final.pdf > Acesso em 06 Ago. 2015. 

5. CASTELLS, Manuel. The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, 

Business and Society. Ed. ZAHAR, 2003. P. 13 – 19. disponível em < 

https://books.google.com.br/books?hl=pt-

BR&lr=&id=nCKFFmWOnNYC&oi=fnd&pg=PA5&dq=livro+da+internet&ots=_

CBX-

TEu10P&sig=ZADlDgHw_V2F082HFagDqFg_24A#v=onepage&q=livro%20da

%20internet&f=false> Acesso em 10 Ago. 2015. 

6. SOARES, Leandra, Você sabe quais foram as primeiras lojas virtuais da 

internet?, disponível em 

<http://www.internetparaempreendedores.com.br/voce-sabe-quais-foram-

primeiras-lojas-virtuais-da-internet/ > Acesso em 17 Ago. 2015. 



 63 

7. DAQUINO, Fernando, A historia das redes sociais: como tudo começou, 

disponível em <http://www.tecmundo.com.br/redes-sociais/33036-a-historia-

das-redes-sociais-como-tudo-comecou.htm> Acesso em 17 Ago. 2015. 

8. ZAMBARDA, Pedro, ‘Internet das Coisas’: entenda o conceito e o que 

muda com a tecnologia, disponível em 

<http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2014/08/internet-das-coisas-

entenda-o-conceito-e-o-que-muda-com-tecnologia.html> Acesso em 19 Ago. 

2015.  

9. ASHTON, Kevin. That ‘ Internet of Things’ thing, disponível em 

<http://www.rfidjournal.com/articles/view?4986> Acesso em 17 Ago. 2015. 

10. WEISER, Mark. The coming age of calm technology, disponível em 

<http://www.ubiq.com/hypertext/weiser/acmfuture2endnote.htm> Acesso em 

20 Ago. 2015.  

11. WEISER, Mark. Ubiquitous Computing (1993), disponível em 

<http://www.ubiq.com/hypertext/weiser/UbiCompHotTopics.html> Acesso em 

20 Ago. 2015. 

12. IDC. IDC Releases, disponível em 

<http://br.idclatin.com/releases/default.aspx> Acesso em 23 Ago. 2015. 

13.  OIC. <http://openinterconnect.org/> Acesso em 24 Ago. 2015.  

14. IIC. <http://www.industrialinternetconsortium.org/> Acesso em 24 Ago. 2015. 

15. TI Inside Online, Gastos das empresas no Brasil com tecnologias de IoT 

atingem cerca de US$ 79 milhões em 2014, disponível em 

<http://convergecom.com.br/tiinside/27/07/2015/gastos-com-tecnologias-de-

iot-no-brasil-atingem-cerca-de-us-79-milhoes-em-2014/> Acesso em 24 Ago. 

2015. 

16. AllSeen Alliance. <https://allseenalliance.org/about/why-allseen> Acesso em 

24 Ago. 2015. 

17. ATZORI, L.; IERA, A.; MORABITO, G. The Internet of Things: A survey, 

2010. Computer Networks 54 (2010). P. 2787 - 2805. 

18. INFSO D.4 Networked Enterprise & RFID INFSO G.2 Micro & Nanosystems, 

in: Co-operation with the Working Group RFID of the ETP EPOSS, Internet of 

Things in 2020, Roadmap for the Future, Version 1.1, 27 Mai 2008. 



 64 

19. ITU Internet Reports. ITU Internet Reports 2005: The Internet of Things, 

disponível em <http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/pol/S-POL-IR.IT-2005-

SUM-PDF-E.pdf> Acesso em 05 de Set. 2015. 

20. ZHOU, Honbo. The internet of things in the cloud, A Middleware Perspec-

tive. CRC Press (2013). P. 18-103. 

21. WSO2. A Reference Architecture for the Internet of Things, v 0.8.0, dispo-

nível em <http://wso2.com/download/getfile/wso2_whitepaper_a-reference-

architecture-for-the-internet-of-things.pdf.> Acesso em 23 de Set. 2015. 

22. ZEM, J. L.; MARTINS, I. R.; Estudo dos protocolos de comunicação MQTT 

e CoAP para aplicações machine-to-machine e internet das coisas; Ame-

ricana mar./set. 2015, disponível em <http://www.fatec.edu.br/revista/wp-

content/uploads/2013/06/Estudo-dos-protocolos-de-

comunica%C3%A7%C3%A3o-MQTT-e-CoAP-para-

aplica%C3%A7%C3%B5es-machine-to-machine-e-internet-das-coisas.pdf> 

Acesso em 01 de Out. 2015. 

23. Arduino < https://www.arduino.cc/> Acesso em 13 de Out. 2015. 

24. Beagleboard <http://beagleboard.org/> Acesso em 13 de Out. 2015. 

25. TANEMBAUM, Andrew S. Redes de computadores. Ed. Elsevier, 2003. 

p.458-504. 

26. KUROSE, J. F.; ROSS, K. W.; Redes de computadores e a internet, uma 

abordagem top-down. Ed. Pearson, 2007. P.260-275. 

27. IOT6. IPv6 for IoT, disponível em < http://www.iot6.eu/ipv6_for_iot> Acesso 

em 16 de Out. 2015. 

28. SHELBY, Z.; BORMANN, C.; 6LoWPAN - the wireless embedded internet. 

Ed. Wiley 2009. p,1-59. 

29. SANGREMAN, A.; CAMANHO, T.; RFID, disponível em 

<http://www.gta.ufrj.br/grad/07_1/rfid/> Acesso em 30 de Out. 2015. 

30. LECKER, G.; ANTUNES, F.; RODRIGUES, D.; Redes de sensores sem fio, 

disponível em <http://www.gta.ufrj.br/grad/12_1/rssf/index.html> Acesso em 

31 de Out. 2015. 

31. EVANGELISTA, G. A.; PLÁCIDO, V. C. C.; JÚNIOR, S. K. P.; Redes de sen-

sores sem fio, disponível em 



 65 

<http://www.gta.ufrj.br/grad/13_1/sensores/index.html> Acesso em 31 de Out. 

2015. 

32. ANTUNES, Luís P. do C. Identificação de pessoas numa portaria virtual, 

disponível em <http://repositorio.ipl.pt/handle/10400.21/2405> Acesso em 03 

de Nov. 2015. 

33. ANTUNES, Vinicius B.; Roteamento Sensível ao Contexto em Redes de 

sensores sem fio: Uma abordagem baseada em Regras de Aplicação pa-

ra o Protocolo RPL, disponível em 

<http://repositorio.ufes.br/bitstream/10/1480/1/Roteamento%20sens%C3%AD

vel%20ao%20contexto%20em%20redes%20de%20sensores%20sem%20fio

%20uma%20abordagem%20baseada%20em%20regras%20de%20aplicacao

%20para%20o%20protocolo%20RPL.pdf> Acesso em 10 de Nov. 2015.  

34. KHANNA, B.; AGRAWAL, U.V.; Near Field Communication a Technology 

for Short Range communication, disponível em < 

https://www.researchgate.net/publication/264048931> Acesso em 01 de Fev. 

2016.  

35. DIGI-KEY; NFC for connected home and the Internet of Things, disponível 

em <http://www.digikey.com/en/product-highlight/n/nxp-semi/nfc-for-iot > 

Acesso em 10 de Fev. 2016. 

36. BLUM, Adam; NFC and the Internet of things, disponível em 

<http://venturebeat.com/2011/06/21/nfc-and-the-internet-of-things/> Acesso 

em 10 de Fev. 2016. 

37. CARREZ, Francois; Internet of Things – Architecture, disponível em < 

http://www.iot-a.eu/public/public-documents> Acesso em 23 de Set. 2015. 

38. HUSTON, Geoff; Os desafios da transição ao IPv6, disponível em 

<https://politics.org.br/edicoes/os-desafios-da-transi%C3%A7%C3%A3o-ao-

ipv6> Acesso em 21 de Fev. de 2016. 

39. Google, IPv6 Adoption, disponível em 

<https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html> Acesso em 21 de Fev. de 

2016. 

40. DOMINGOS, Fabiano D. TECNICA DE TRANSIÇÃO ENTRE REDES 

IPV4/IPV6, disponível em 



 66 

<http://www.alessandrobianchini.com.br/artigos/ipv6.pdf> acesso em 29 de 

Fev. de 2016. 

41. MOREIRA, M., FERNANDES N., COSTA L., DUARTE O., Internet do futuro: 

Um Novo Horizonte, disponível em < 

http://www.gta.ufrj.br/ftp/gta/TechReports/MFCD09.pdf > Acesso em 10 de 

Jan. de 2016. 

42. THIBODEAU, Patrick, Texas Instruments desenvolve solução de energia 

alternativa para IoT, disponível em < 

http://computerworld.com.br/tecnologia/2014/12/22/texas-instruments-

desenvolve-energia-alternativa-para-iot > Acesso em 8 de Mar. de 2016.  

43. Texas Instruments, MSP430 Solar Energy Harvesting Development Tool, 

disponível em < http://www.ti.com/tool/ez430-rf2500-seh#0 > acesso em 10 de 

Mar. de 2016. 

44. Universidade de Washington, Wireless devices go battery-free with new 

communication technique, disponível em < 

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2013-08/uow-wdg081313.php > aces-

so em 10 de Mar. de 2016. 

45. Samsung, Smartthings, disponível em 

<http://www.samsung.com/uk/smartthings/> acesso em 20 de mar. de 2016. 

46. FALCÃO, Djalma, Integração de Tecnologias para Viabilização da Smart 

Grid, disponível em 

<http://www.eletrica.ufpr.br/odilon/te061/artigo_SMART_GRID_SBSE2010_Dj

almaFalcao.PDF> acesso em 05 de Abr. de 2016. 

47. RIVERA, R.; ESPOSITO, A.; TEIXEIRA, I.; Redes elétricas inteligentes 

(smart grid): oportunidade para adensamento produtivo e tecnológico 

local, disponível em < 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Publicacoes

/Consulta_Expressa/Tipo/Revista_do_BNDES/201312_02.html > acesso em 

05 de Abr. de 2016. 

48. ALVES, R.; CAMPBELL, I.; COUTO, R.; CAMPISTA, M.; MORAES, I.; RU-

BINSTEIN, M.; COSTA, L.; DUARTE, O. ABDALLA, M.; Redes Veiculares: 

Princípios, Aplicações e Desafios, disponível em < 



 67 

http://www.gta.ufrj.br/ftp/gta/TechReports/ACC09.pdf > Acesso em 05 de Abr. 

de 2016. 

49. LOUREIRO, Antônio A. F., Internet das Coisas, Sociedade Brasileira de 

Computação, disponível em < 

http://sbc.org.br/images/flippingbook/computacaobrasil/computa_29_pdf/comp

_brasil_201 > Acesso em 05 de Abr. de 2016. 

50. TATA CONSULTANCY SERVICES, Internet of Things: The Complete Rei-

maginative Force, TCS Global Trend Study, 2016, disponível em < 

http://www.eye4tech.com.br/IOT_Tata_The-Complete-Reimaginative-

Force.pdf> Acesso em 21 de Abr. de 2016. 

51. KAKU, michio, Physics of the future, 2011, disponível em < 

http://www.djsugus.com/michio_kaku_-_fisica_do_futuro_pt.pdf> Acesso em 

21 de Abr. de 2016. 

52. RFID JOURNAL BRASIL, Nova rede de moda brasileira estreia com RFID, 

disponível em <http://brasil.rfidjournal.com/estudos-de-caso/vision?8948> 

acesso em 23 de Abr. de 2016. 

53. HEBRA, Alexandre, Internet das coisas: cenário atual e o que esperar do 

futuro digital, disponível em <http://computerworld.com.br/node/56091> 

Acesso em 23 de Abr. de 2016. 


