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O que é a Internet das Coisas? 

• Trata-se de uma rede mundial de 

objetos interligados entre si, com 

um endereço único, comunicando 

através de protocolos padronizados. 

 

• Envolve uma grande variedade de 

objetos totalmente diferentes em 

termos de funcionalidades, tecnologia 

e campo de aplicação, com rótulos 

RFID (Radio-Frequency 

IDentification) ou outros sensores, 

ligados à Internet. 



Resumindo 

• Conjunto de dispositivos que 
comunicam entre si! 

 

• Imaginem um enorme numero de 
etiquetas inteligentes interagindo e 
transmitindo informação entre elas 
em tempo real. 

 

• Isto é a Internet das Coisas!!! 

 



História 

• 1945: Marca o aparecimento da RFID 

• 1973: A primeira etiqueta activa RFID, contendo uma memoria, foi 

patenteada por Mário W. Cardullo 

• 1999: A frase The Internet of Things apareceu inicialmente numa 

apresentação efectuada por Kevin_Ashton numa conferência. 

• 2007: No conselho dos ministros de ciência da EU, dedicado à 

Sociedade da Informação de 29 de Novembro de 2007 a Presidência 

Portuguesa apresentou uma informação escrita relativa à Internet das 

Coisas e RFID (On RFID – The next step to The Internet of Things). 

•  2008/2009: Nasce a Internet das Coisas 

 



Principais Tecnologias Envolvidas 

• Identificação por radiofrequência ou RFID 

(do inglês, "Radio-Frequency Identification" ) é 

um método de identificação automática através 

de sinais de rádio, recuperando e armazenando 

dados remotamente através de dispositivos 

denominados etiquetas RFID. 

• Near Field Communication (Comunicação de 

Campo Próximo, em tradução livre), ou NFC, 

permite transações simplificadas, troca de 

dados e conexões sem fio entre dois 

dispositivos próximos um ao outro, geralmente 

por não mais do que alguns centímetros. 

(Wikipedia, 2011) 



Como Funciona a Internet das Coisas 

(Link, 2009) 

A utilização de sistemas avançados e 

sensores ativos potencia a utilização 

eficiente e segura de portos, aeroportos e 

outros meios de transporte de grandes 

quantidades de bens diversos. 
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Como Funciona a Internet das Coisas 

(Link, 2009) 

Sensores activos nas prateleiras do 

retalhista assinalam vendas, gerando a 

comunicação de uma nova encomenda ao 

sistema do produtor. 
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Como Funciona a Internet das Coisas 

(Link, 2009) 

O operador logístico gere a frota, 

determina o veículo e a rota quase em 

tempo real. O produtor controla 

informaticamente a recolha e a chegada 

nas instalações do operador. 
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Como Funciona a Internet das Coisas 

(Link, 2009) 

O sistema comunica com o operador 

logístico e contrata transporte, com 

previsão de entrega para o retalhista. 
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Como Funciona a Internet das Coisas 

(Link, 2009) 

O produtor decide e controla 

informaticamente a produção. Recebe 

automaticamente informação de que o 

produto está armazenado e disponível. 
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Como Funciona a Internet das Coisas 

(Link, 2009) 

O sistema do operador logístico notifica o 

retalhista da entrega, determina o 

transporte e a rota para o retalhista quase 

em tempo real. 
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Como Funciona a Internet das Coisas 

(Link, 2009) 

O retalhista e o operador logístico 

controlam informaticamente a chegada 

do produto - que relacionam com a 

encomenda - e comunicam 

automaticamente a recepção e 

conformidade ao produtor. Todos têm 

informação sobre a produção, 

armazenamento e transporte do produto. 
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Como Funciona a Internet das Coisas 

(Link, 2009) 

O retalhista tem uma enorme visibilidade 

sobre as vendas, logística e produção do 

que vende. Pode afirmar o cumprimento 

de normas ambientais, de rastreabilidade, 

segurança alimentar, etc. 
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Categorias de Funcionamento 

• Sensores 

 

• Atuadores 

 

• Armazenamento 

 

• Dispositivos 

 

• Processamento 

 

• Localização e Rastreamento 

 

• Identificação 

(Security and Privacy Challenges in the Internet of Things, 2009) 



Vantagens 

• Uma clara vantagem da 

Internet das coisas é a 

“ligação” de “todos” os 

objetos, o que por si só é 

uma ideia avassaladora. 

 

• O volume de dados gerado 

por esta ligação pode ser 

interpretado pelo modelo. 

(Wikipedia, 2011) 

Sabedoria 

Conhecimento 

Informação 

Dados 



Vantagens para a Indústria 

• Industria do Retalho 

• Logística  

• Industria Farmacêutica  

• Industria Alimentar  

• Saúde  

• Domótica  

• Transportes  

• Eficiência Energética 



Desvantagens 

• Privacidade 

• Segurança 

• Confidencialidade 

• Endereçamento 

• Legislação 

• Identidade 



Caso de Estudo 

• A iGPS, é uma empresa de aluguer de paletes, demonstrou o conceito da 

Internet das Coisas, efectuando o tracking de mais de 14 milhões de activos em 

mais de 100.000 localizações. 

 

• Imbutiram Tags RFID nas paletes. 

 

• Conseguiram catalogar, categorizar paletes. 

 

• Padrões de movimentos. 

 

• Controlo efetivo das paletes e seus conteúdos. (iGPS, 2011) 



Considerações finais 

• Segundo a Cisco, em 2015 haverá quinze mil milhões de dispositivos 
ligados à Internet, ou seja, mais do dobro dos habitantes do planeta.  

• A aceitação das ligações entre objetos e pessoas permitirá que a 
interligação entre pessoas e coisas seja uma realidade num futuro 
próximo. 

• Há, no entanto, que ter especial cuidado com o ênfase dado às 
tecnologias, não deverá haver desenvolvimento de serviços que ponham 
em causa a privacidade, a independência, o livre arbítrio, a segurança e a 
liberdade das pessoas. Há que não esquecer que se é certo que a Internet 
será, no futuro, das coisas, o Mundo nunca poderá deixar de ser das 
pessoas. 

 



Futuro… 

(Link, 2009) 



Questão para a Turma 

Significará isto que a Internet deixará de ser uma rede para interligar 

pessoas e passará a ser uma rede de coisas? 




