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Estamos prestes a presenciar a 
quarta revolução industrial



Mas afinal, o que é a 
Internet das Coisas?



Objetos providos de sensores RFID 
conectados à Internet

- Kevin Ashton (1999)



Infraestrutura global para a sociedade da informação 
baseada nas tecnologias de informação e 
comunicação, que possibilita serviços avançados 
pela interconexão de coisas

- International Telecommunications Union (2012)



Um exemplo de Internet das Coisas

Coleta de lixo urbano inteligente

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Curved_Arrow.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1f/Curved_Arrow.svg/2000px-Curved_Arrow.svg.png


Geração de Valor na Internet das Coisas

Fonte: Deloitte Analytics



e no Brasil?



Plano Nacional de Internet das Coisas

"Acelerar a implantação da IoT como 
instrumento de desenvolvimento 
sustentável da sociedade brasileira, 
capaz de aumentar a competitividade 
da economia, fortalecer as cadeias 
produtivas nacionais e promover a 
melhoria da qualidade de vida"

Elaborado pelo MCTIC + BNDES



Plano Nacional de Internet das Coisas

● Diagnóstico geral e aspirações
● Seleção de verticais e horizontais
● Plano de ação
● Suporte à implementação



Horizontais do Plano Nacional de IoT



Verticais do Plano Nacional de IoT





Saneamento 4.0



● monitoramento e atuação de válvulas, 
bombas, hidropressoras, hidrômetros

● sensores de pressão, qualidade, etc
● monitoramento do ambiente 
● análise preditiva
● plano de ação em tempo real
● atuação automática
● comunicação 

Saneamento 4.0











O Desafio

● Milhares de computadores por pessoa 
na próxima década

● Simbiose entre computadores e 
humanos

● O melhor entendimento destes 
problemas científicos afetarão 
profundamente a vida humana



nossa visão para IoT

the swarm



cooperação ...

… entre dispositivos



+

SwarmOS

=

Device Swarm Insect



● autônomos

● relações espontâneas

● rede aberta



Internet das Coisas 
atual é fortemente 
centrada na nuvem

No futuro ela será 
descentralizada e fará o 
processamento na borda



Objetivos atingidos

arquitetura 
descentralizada 
inspirada em 
enxame

descoberta de 
serviços
semântica e 
distribuída 

controle de 
acesso baseado 
em atributos

geração 
automática 
de código

proxy
HTTP-to-CoAP 
Transparente 

implementação 
tolerante a 
falhos (Elixir)

plataforma de 
simulação e 
testes

instalação 
automatizada



Desafios a longo prazo

arquitetura 
bioinspirada 
autoadaptativa

composição e 
execução 
automática de 
serviços

políticas 
automáticas de 
controle de 
acesso

interação em 
alto nível do 
enxame com o 
usuário

proxy
transparente 
com vários 
protocolos

monitoramento 
e otimização em 
tempo real

simulação e 
testes em 
escala muito 
grande

comunidades de 
dispositivos com 
economia



a oportunidade



Computador de placa única (SBC)  

Computador como componente

Poderoso como um PC

Menor que um smartcard

Baixo custo < US$ 50



SBCs inspiram novos designs e tecnologias

● Aceleração do tempo de desenvolvimento de produtos
○ Abordagem de conexão de peças
○ Atualização rápida e acessível
○ Testes e análise de dados robusto

● Democratização do desenvolvimento de tecnologias
○ Espaço maker



o problema



                tecnologias 
                   sofisticadas são
                    utilizadas
                        no Brasil



              algumas dessas
                tecnologias são
                  fabricadas
                        no Brasil



            poucas 
                  dessas
               tecnologias são
                desenvolvidas
                        no Brasil



   licenciamento e 
              taxas de          
                importação
                      tornam a
                         tecnologia 
                  custosa                      
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   SBCs são
   artificialmente caras!
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a solução



Projetar e manufaturar uma linha de        
     SBCs abertas no Brasil 



Missão

● Estimular a engenharia nacional
○ criação de projetos no Brasil

● Redução de custos
● Massificação da tecnologia

○ redução de custos ainda maior
● Incentivar a demanda por tecnologias nacionais 

○ semicondutores
○ hardware
○ software 
○ soluções





CITI-USP tem uma 
linha de manufatura



Internet das Coisas é real!



Qual o problema com esta projeção?

45



Obrigada!

laisa@lsi.usp.br


